
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) 

 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซึ! งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี!ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ"นสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที!สาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี"แสดงฐานะการเงินของบริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ"นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง

ตามที!ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที!กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที!เกี!ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื!นๆ ซึ! งเป็นไป
ตามขอ้กาํหนดเหล่านี"  ขา้พเจา้เชื!อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที!ขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสม
เพื!อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื!องสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื! องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื!องต่างๆ ที!มีนัยสําคัญที!สุดตามดุลยพินิจเยี!ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้าํ
เรื!องเหล่านี"มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั"งนี"ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื!องเหล่านี"  
 

เรื!องสําคญัในการตรวจสอบ วธิกีารตรวจสอบที!ใช้เพื!อตอบสนอง 

การรับรู้รายได้ 
รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีความเสี!ยงเกี!ยวกบัการบนัทึกรายได้
ให้ถูกต้องภายใต้ระบบที!มีความซับซ้อนและมีผลกระทบ
จากการเปลี!ยนแปลงเงื!อนไขของราคารวมทั"งมาตรฐานการ
บญัชีที!เกี!ยวขอ้งกับการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีความ
ซบัซอ้น 
ข้าพเจ้าได้ให้ความสําค ัญกับการตรวจสอบรายได้ใน
ประเด็นดงัต่อไปนี"  
· การบญัชีและการจดัเกบ็ภาษีที!เกี!ยวขอ้งกบัการรับรู้

รายไดใ้นระหว่างปี  
· ความครบถว้นของขอ้มูลที!ใชใ้นการรับรู้รายได ้ และ 
· ระยะเวลาหรือรอบบญัชีในการรับรู้รายได้ 
นโยบายการบญัชีสาํหรับการรับรู้รายไดไ้ดแ้สดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17 

 
วิธีการตรวจสอบที!สาํคญั รวมถึง 
· ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึง

การทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมซึ! งเกี!ยวขอ้งกับการรับรู้และ
บนัทึกรายได ้นอกจากนั"นขา้พเจา้ได้ใช้ผูเ้ชี!ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมที!เป็นอตัโนมติั และการควบคุม
การถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างโปรแกรม การใช้งานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

· ประเมินกระบวนการควบคุมภายในในการอนุมติัการเปลี!ยนแปลงอตัรา
ค่าบริการ การเริ!มตน้ของแผนงานใหม่ และการนาํเขา้ขอ้มูลนั"นในระบบ
เรียกเก็บเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเรื! องการเขา้ถึง
ขอ้มูลและการจดัการการควบคุมการเปลี!ยนแปลงขอ้มลูในระบบดงักล่าว 

· เลือกรายการเพื!อตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี" ของลูกค้าและ
ตรวจสอบตวัอย่างการลดยอดและการให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงิน 
รวมถึงตรวจสอบตวัอยา่งการรับชาํระเงินกลบัไปยงัใบแจง้หนี"  

· ตรวจสอบการกระทบยอดที!สําคัญโดยผู ้บริหารจากระบบทางธุรกิจที!
เกี!ยวขอ้งไปยงัระบบเรียกเก็บเงินและบญัชีแยกประเภท เพื!อประเมินความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของรายได ้  

· ตรวจสอบหลกัฐานการบนัทึกบญัชีที!จดัทาํขึ"นดว้ยมือและบนัทึกเขา้บญัชี
รายได ้เพื!อระบุรายการที!ผิดปกติ 

· ตรวจสอบกบัขอ้สมมติฐานและการประมาณการที!สาํคญัของผูบ้ริหารที!ใช้
ในการบันทึกรายได้ที!เกิดขึ"นในระหว่างปี แต่ยงัไม่มีการออกใบแจง้หนี"  
และรายการที!ไดรั้บเงินแลว้ แต่ยงัมีภาระผูกพนัที!จะให้บริการแก่ลูกคา้ใน
อนาคต 
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เรื!องสําคญัในการตรวจสอบ วธิกีารตรวจสอบที!ใช้เพื!อตอบสนอง 

ข้อพพิาททางการค้าและคดีความที!สําคัญ  

กลุ่มบริษัทมีคดีความที!ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายและข้อ
พิพาททางการคา้ ซึ!งทาํให้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารใน
การตั"งประมาณการหนี" สิน 

การที!กลุ่มบริษทัประกอบกิจการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ! งหาก กสทช.
ตีความ เปลี!ยนแปลงและ/หรือเพิ!มเติมข้อบังคบัในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีขอ้
พพิาท ซึ!งอาจไดรั้บความเสียหายจากการจ่ายคา่ชดเชยได ้ 

นอกจากนั"น กลุ่มบริษัทมีการทาํงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ 
เช่น บ ริษัท ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) และบริษัท  กสท 
โทรคมนาคม จากดั (มหาชน) จึงมีความเสี!ยงในการเกิดการ
ขดัแยง้ระหว่างบริษทัด้านการตีความเนื"อหาและเงื!อนไข
ตามสัญญาที!แตกต่างกนั 

เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที!สาํคญั
ไดแ้สดงไวใ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 

วิธีการตรวจสอบที!สาํคญั รวมถึง 
· ออกแบบและทําการตรวจสอบเพื!อที!จะระบุคดีความและข้อพิพาทที!

อาจจะทาํให้เกิดความเสี! ยงที!มีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทัรวมถึงวิธีการ
ต่อไปนี"  
- สอบถามผูบ้ริหาร รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทัเกี!ยวกบัเหตุการณ์

สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที!สาํคญั   
- สอบทานรายงานการประชุมของผูมี้หนา้ที!ในการกาํกบัดูแล 
- ส่งจดหมายถึงที!ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเกี!ยวกบัสถานะของ 
 คดีความที!สาํคญั 
- สอบทานค่าใชจ้่ายเกี!ยวกบับริการทางกฎหมาย 

· พิจารณาการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปนี"  
- ทาํความเขา้ใจในกลุ่มบริษทัและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัในเรื!อง

ดงัตอ่ไปนี"  
- กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที! ใช้สําหรับกลุ่มบริษัทและ

อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที!กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจอยู ่และ 
- วิธีการที!กลุ่มบริษทัจะปฏิบตัิตามกรอบของกฎหมายและขอ้บงัคบั

นั"น 
- สอบถามผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที!ในการกาํกบัดูแลว่า กลุ่มบริษทัปฏิบติั

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้หรือไม่ และตรวจสอบจดหมายติดต่อกบั 
 ผูมี้อาํนาจทางกฎหมาย เช่น กสทช. (ถา้มี) 

· ขอให้ผูบ้ริหารออกหนังสือรับรองว่า คดีความและขอ้เรียกร้องที!เกิดขึ"น
หรือมีความเป็นได้ที!จะเกิดขึ"นทั" งหมดนั"นมีการพิจารณาผลกระทบ เพื!อ
บันทึกบัญชีและเปิดเผยในการจัดทํางบการเงินเพื!อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอื!น 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื!น ขอ้มูลอื!นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ! งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี ซึ!งคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที!ในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื!นและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเชื!อมั!นต่อขอ้มูลอื!น  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที!เกี!ยวเนื!องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื!นมีความขดัแยง้ที!มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที!ไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื!นมีการแสดงขอ้มูลที!ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
หรือไม ่ 
 

เมื!อข้าพเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที!ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื!อสารเรื!องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที!ในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที!ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที!รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี"
โดยถูกตอ้งตามที!ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี!ยวกบัการควบคุมภายใน
ที!ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื!อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที!ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื!อง เปิดเผยเรื!องที!เกี!ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื!อง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื!องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ
ตั"งใจที!จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื!องต่อไปได ้ 
 
ผูม้ีหนา้ที!ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที!ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน
ของบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื!อใหไ้ดค้วามเชื!อมั!นอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ! งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเชื!อมั!นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื!อมั!นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ที!มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญั
เมื!อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่านี"  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย
เยี!ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

· ระบุและประเมินความเสี!ยงจากการแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื!อตอบสนองต่อความเสี!ยงเหล่านั"น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที!เพียงพอ
และเหมาะสมเพื!อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี!ยงที!ไม่พบขอ้มูลที!ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ!งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี!ยงที!เกิดจากขอ้ผิดพลาด
เนื!องจากการทุจริตอาจเกี!ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั"งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที!ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

· ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที!เกี!ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื!อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที!เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื!อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

· ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที!ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที!เกี!ยวขอ้งซึ!งจดัทาํขึ"นโดยผูบ้ริหาร  
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· สรุปเกี!ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื!องของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที!ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที!มีสาระสําคญัที!เกี!ยวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที!อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื!องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที!มีสาระสําคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที!
เกี!ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจา้จะเปลี!ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจา้ขึ"นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที!
ไดร้ับจนถึงวนัที!ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื!อง 

· ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื"อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที!ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที!ควรหรือไม่  

· ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที!เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี!ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื!อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดสื้!อสารกบัผูม้ีหนา้ที!ในการกาํกบัดูแลในเรื!องต่างๆ ที!สําคญั ซึ! งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที!ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที!มีนยัสาํคญัที!พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ที!มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าที!ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณ
ที!เกี!ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้!อสารกบัผูมี้หน้าที!ในการกาํกบัดูแลเกี!ยวกบัความสัมพนัธ์ทั"งหมด
ตลอดจนเรื!องอื!นซึ!งขา้พเจา้เชื!อวา่มีเหตุผลที!บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการที!ขา้พเจา้ใชเ้พื!อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื!องที!สื!อสารกบัผูม้ีหนา้ที!ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื!องต่าง ๆ ที!มีนยัสาํคญัมากที!สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื!องสําคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื!องเหล่านี" ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี!ยวกบัเรื!องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที!ยากที!จะเกิดขึ"น ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรสื!อสารเรื!องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื!อสารดงักล่าว 
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัที! 7 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด 



หมายเหตุ

ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 9,066,888,356            10,650,407,393    330,502,410        268,320,789        

เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 2,220,542,185            2,642,633,529      - -

ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!น 6, 34 19,241,653,605          17,071,011,926    1,786,094,183     2,219,344,855     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 34 - - 48,669,000,000   39,533,900,000   

สินคา้คงเหลือ 7 3,822,985,486            3,950,534,972      - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 116,987,006               197,610,371         67,950,252          65,202,979          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื!น 35 5,772,175                   82,917,264           - 226,433,800        

สินทรัพยห์มุนเวียนอื!น 429,844,303               245,744,406         53,738                 321,083               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,904,673,116          34,840,859,861    50,853,600,583   42,313,523,506   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 17,793,644                 30,728,921           - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 22,158,565,396   22,650,469,852   

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 735,995,899               58,535,887           - -

เงินลงทุนระยะยาวอื!น 10 59,976,210                 59,399,310           47,999,310          47,999,310          

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 130,211,973,802        132,579,258,894  217,277,086        253,637,085        

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 12 - - - -

ค่าความนิยม 13 2,881,699,659            34,930,692           - -

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 14 111,749,059,137        107,523,563,565  - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น 15 5,091,828,807            4,499,186,068      17,336,436          27,822,959          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 3,210,339,722            2,562,435,786      612,954,066        559,933,360        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื!น 1,641,645,473            1,878,455,284      498,214,691        452,448,823        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 255,600,312,353        249,226,494,407  23,552,346,985   23,992,311,389   

รวมสินทรัพย์ 290,504,985,469        284,067,354,268  74,405,947,568   66,305,834,895   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : บาท

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

หนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี"สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน 17 5,900,000,000            6,500,000,000      2,900,000,000     -

เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวียนอื!น 18, 34 37,679,694,758          32,140,894,338    2,846,503,529     2,791,995,986     

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 39 5,361,818,613            5,361,818,613      5,221,244,442     5,221,244,442     

รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 3,963,530,920            3,409,682,237      9,177,072            9,183,807            

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 2,220,542,185            2,642,633,529      - -

ส่วนของหนี" สินระยะยาว

ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 17 11,203,598,605          3,075,569,159      10,504,755          3,038,063,962     

ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม

คา้งจ่ายที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 19 3,971,753,447            13,988,910,603    - -

เงินกูย้มืระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 17, 34 - - 4,920,000,000     4,640,000,000     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,412,564,709            2,456,516,299      - -

หนี" สินหมุนเวียนอื!น 50,952,575                 24,750,899           3,539,189            3,682,936            

รวมหนี"สินหมุนเวียน 72,764,455,812          69,600,775,677    15,910,968,987   15,704,171,133   

หนี"สินไม่หมุนเวียน

หนี" สินระยะยาว 17, 34 92,029,626,131          100,101,849,676  25,999,851          29,090,497          

ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 2,253,764,390            1,855,646,009      263,096,606        235,339,712        

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย 19 63,516,140,746          59,960,851,091    - -

หนี" สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื!น 35 - 117,672,750         - -

หนี" สินไม่หมุนเวียนอื!น 2,272,417,625            2,003,771,342      16,386,900          16,878,900          

รวมหนี"สินไม่หมุนเวียน 160,071,948,892        164,039,790,868  305,483,357        281,309,109        

รวมหนี"สิน 232,836,404,704        233,640,566,545  16,216,452,344   15,985,480,242   

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

หนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนที!ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,973 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท

ชาํระครบแลว้ 2,973,095,330            2,973,095,330      2,973,095,330     2,973,095,330     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 22,372,276,085          22,372,276,085    22,372,276,085   22,372,276,085   

ส่วนตํ!ากว่าทุนอื!น

ส่วนตํ!าจากการเปลี!ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 37 (668,455,415)              - - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,005,107,623          24,174,742,689    32,005,107,623   24,174,742,689   

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 23 339,016,186               300,240,549         339,016,186        300,240,549        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 57,521,039,809          50,320,354,653    58,189,495,224   50,320,354,653   

ส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 147,540,956               106,433,070         -                -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 57,668,580,765          50,426,787,723    58,189,495,224   50,320,354,653   

รวมหนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 290,504,985,469        284,067,354,268  74,405,947,568   66,305,834,895   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 25, 34 144,004,927,501              132,946,614,806    1,733,820,000     1,689,050,715      

รายไดจ้ากการขาย 34 25,850,919,656                24,775,185,546      -                 -                 

รวมรายได้ 169,855,847,157              157,721,800,352    1,733,820,000     1,689,050,715      

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอปุกรณ์ 29, 34 (76,700,066,883)               (66,603,293,144)     (1,185,153,576)    (1,198,433,105)    

ค่าใชจ้่ายผลประโยชนต์อบแทนรายปี -                              (1,032,975)              -                 (1,032,975)           

ตน้ทุนขาย (26,755,621,910)               (25,654,312,974)     -                 -                 

รวมต้นทุน (103,455,688,793)             (92,258,639,093)     (1,185,153,576)    (1,199,466,080)    

กาํไรขั"นต้น 66,400,158,364                65,463,161,259      548,666,424        489,584,635         

ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 29 (9,549,510,004)                 (9,990,160,128)       (1,251,230)           (1,482,062)           

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 29 (16,745,333,213)               (15,087,572,624)     (375,886,050)       (128,291,412)       

รวมต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (26,294,843,217)               (25,077,732,752)     (377,137,280)       (129,773,474)       

กาํไรจากการให้บริการ การให้เช่าอปุกรณ์และการขาย 40,105,315,147                40,385,428,507      171,529,144        359,811,161         

รายไดด้อกเบี"ย 26, 34 164,949,049                     174,795,247           838,310,045        1,324,956,276      

รายไดอื้!น (กลบัรายการ) 27, 34 695,878,287                     575,201,652           (1,162,752,777)    140,273,149         

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ 8, 9 (122,974,184)                    5,368,443               30,044,590,383   28,988,867,735    

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี!ยนสุทธิ 118,631,111                     224,917,346           995,394               (6,663,023)           

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34 (177,470,136)                    (142,726,987)          (157,857,302)       (142,546,987)       

ตน้ทุนทางการเงิน 30, 34 (5,147,685,400)                 (5,301,632,485)       (105,657,456)       (313,712,277)       

กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ 35,636,643,874                35,921,351,723      29,629,157,431   30,350,986,034    

(ค่าใชจ้่าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 31 (5,922,538,911)                 (5,843,428,337)       53,020,706          (273,673,933)       

กาํไรสําหรับปี 29,714,104,963                30,077,923,386      29,682,178,137   30,077,312,101    

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนที!เป็นของบริษทัใหญ่ 29,682,178,137                30,077,312,101      29,682,178,137   30,077,312,101    

    ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 31,926,826                       611,285                  -                 -                 

กาํไรสําหรับปี 29,714,104,963                30,077,923,386      29,682,178,137   30,077,312,101    

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 32

กาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐาน 9.98                                  10.12                      9.98                     10.12                    

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 9.98                                  10.12                      9.98                     10.12                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ตอ่)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับปี 29,714,104,963 30,077,923,386 29,682,178,137 30,077,312,101

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น

รายการที!จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

    ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที!กาํหนดไว้ 20 -              1,020,431,447 -              147,629,568

    ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นในบริษทัยอ่ย -              -              -              698,397,615

    ภาษีเงินไดข้องรายการที!จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 31 -              (203,914,534)      -              (29,525,914)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ -              816,516,913 -              816,501,269       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 29,714,104,963 30,894,440,299 29,682,178,137 30,893,813,370

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที!เป็นของบริษทัใหญ่ 29,682,178,137 30,893,813,370 29,682,178,137 30,893,813,370

ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 31,926,826 626,929 -              -              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 29,714,104,963 30,894,440,299 29,682,178,137 30,893,813,370

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

หน่วย : บาท

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ ส่วนตํ!ากว่าทุนอื!น

ส่วนตํ!าจากการ สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น เปลี!ยนแปลง    จดัสรรแล้ว การจ่ายโดย กาํไรจาก รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที!ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน อื!นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที!ไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั ในบริษัทย่อย กฎหมาย จดัสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 1 มกราคม 2560 2,973,095,330      22,388,093,275         -                 500,000,000     16,471,015,050           75,493,131         161,186,663   236,679,794         42,568,883,449      139,450,634     42,708,334,083      

รายการกบัเจ้าของที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดทุนจดทะเบียน -                  -                   -                 -              -                         -             -           -            -              (33,427,840)      (33,427,840)            

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 -                  (15,817,190)               -                 -              -                         63,560,755         -           63,560,755           47,743,565             -              47,743,565             

เงินปันผลจ่าย 33, 34 -                  -                   -                 -              (23,190,085,731)          -             -           -            (23,190,085,731)     (216,653)           (23,190,302,384)     

รวมรายการกบัเจ้าของที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  (15,817,190)               -                 -              (23,190,085,731)          63,560,755         -           63,560,755           (23,142,342,166)     (33,644,493)      (23,175,986,659)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -                  -                   -                 -              30,077,312,101           -             -         -                30,077,312,101      611,285            30,077,923,386      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น -                  -                   -                 -              816,501,269                -             -         -                816,501,269           15,644              816,516,913           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                   -                 -              30,893,813,370           -             -         -                30,893,813,370      626,929            30,894,440,299      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2560 2,973,095,330      22,372,276,085         -                 500,000,000     24,174,742,689           139,053,886       161,186,663   300,240,549         50,320,354,653      106,433,070     50,426,787,723      

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ ส่วนตํ!ากว่าทุนอื!น

ส่วนตํ!าจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลี!ยนแปลง    จดัสรรแล้ว การจ่ายโดย กาํไรจาก รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที!ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน อื!นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที!ไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั ในบริษัทย่อย กฎหมาย จดัสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 1 มกราคม 2561 2,973,095,330  22,372,276,085  -                500,000,000 24,174,742,689   139,053,886      161,186,663      300,240,549      50,320,354,653   106,433,070      50,426,787,723  

รายการกบัผู้ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที!ได้รับจากและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 -              -               -                -          -                 38,775,637        -               38,775,637        38,775,637          -               38,775,637         

เงินปันผลจ่าย 33, 34 -              -               -                -          (21,851,813,203)  -               -               -               (21,851,813,203)  (665,722)            (21,852,478,925) 

รวมเงินทุนที!ได้รับจากและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -               -                -          (21,851,813,203)  38,775,637        -               38,775,637        (21,813,037,566)  (665,722)            (21,813,703,288) 

การเปลี!ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

การไดม้าซึ!งส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 37 -              -               -                -          -                 -               -               -               -                 220,476,756      220,476,756       

การเปลี!ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ย 37 -              -               (668,455,415)      -          -                 -               -               -               (668,455,415)       (210,629,974)     (879,085,389)      

รวมการเปลี!ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -              -               (668,455,415)      -          -                 -               -               -               (668,455,415)       9,846,782          (658,608,633)      

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -               (668,455,415)      -          (21,851,813,203)  38,775,637        -               38,775,637        (22,481,492,981)  9,181,060          (22,472,311,921) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -              -               -                -          29,682,178,137   -               -               -               29,682,178,137   31,926,826        29,714,104,963  

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -              -               -                -          29,682,178,137   -               -               -               29,682,178,137   31,926,826        29,714,104,963  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2561 2,973,095,330  22,372,276,085  (668,455,415)      500,000,000 32,005,107,623   177,829,523      161,186,663      339,016,186      57,521,039,809   147,540,956      57,668,580,765  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น    จัดสรรแล้ว สํารองสําหรับ กาํไรจาก รวมองค์ประกอบ

ที!ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน อื!นของส่วนของ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2560 2,973,095,330 22,388,093,275 500,000,000 16,471,015,050 75,493,131 161,186,663        236,679,794 42,568,883,449

รายการกบัเจ้าของที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 -             (15,817,190)       -             -                   63,560,755          -                63,560,755            47,743,565             

เงนิปันผลจ่าย 33, 34 -             -               -             (23,190,085,731)    -                -                -                   (23,190,085,731)    

รวมรายการกบัเจ้าของที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             (15,817,190)       -             (23,190,085,731)    63,560,755          -                63,560,755            (23,142,342,166)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี 2 -             -               -             30,077,312,101     -                -                -                   30,077,312,101      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น -             -               -             816,501,269          -                -                -                   816,501,269           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -             30,893,813,370     -                -                -                   30,893,813,370      

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2560 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 24,174,742,689 139,053,886 161,186,663 300,240,549 50,320,354,653

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ"นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น    จัดสรรแล้ว สํารองสําหรับ กาํไรจาก รวมองค์ประกอบ

ที!ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน อื!นของส่วนของ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2561 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 24,174,742,689 139,053,886 161,186,663        300,240,549 50,320,354,653

รายการกบัเจ้าของที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 -             -               -             -                   38,775,637          -                38,775,637            38,775,637             

เงนิปันผลจ่าย 33, 34 -             -               -             (21,851,813,203)    -                -                -                   (21,851,813,203)    

รวมรายการกบัเจ้าของที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -               -             (21,851,813,203)    38,775,637          -                38,775,637            (21,813,037,566)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี 2 -             -               -             29,682,178,137     -                -                -                   29,682,178,137      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -             29,682,178,137     -                -                -                   29,682,178,137      

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 32,005,107,623 177,829,523 161,186,663 339,016,186 58,189,495,224

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หน่วย : บาท

สําหรับปีสิ"นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2561



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 29,714,104,963    30,077,923,386    29,682,178,137    30,077,312,101     
รายการปรับปรุง 

ค่าเสื!อมราคา 11, 29 24,821,823,859    21,487,350,545    74,574,891           85,489,138            
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12, 14, 15, 29 9,057,267,056      8,663,344,477      10,486,524           14,085,137            
รายไดด้อกเบี"ย 26, 34 (164,949,049)       (174,795,247)        (838,310,045)        (1,324,956,276)      
ตน้ทุนทางการเงิน 30, 34 5,147,685,400      5,301,632,485      105,657,456         313,712,277          
(กลบัรายการ) หนี"สงสัยจะสูญและหนี" สูญ 6 2,174,515,136      2,198,933,259      (1,013,216)            (11,716,239)           
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 38,775,637           47,743,565           38,775,637           47,743,565            
(กลบัรายการ) ค่าเผื!อสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้ 
    และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 7 (151,790,130)       (392,008,151)        -                  (18,277,813)           
ค่าเผื!ออุปกรณ์ที!ยกเลิกการใชง้าน 635,294,073         722,516,716         -                  -                  
(กาํไร) ขาดทุนจากการขาย, จาํหน่าย และตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 2,255,237             7,116,636             (8,647,990)            3,931,020              
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ"น 201,914,179         (247,517,600)        24,686,142           (10,526,880)           
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
    และการร่วมคา้ 8, 9 122,974,184         (5,368,443)            (30,044,590,383)   (28,988,867,735)    
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 188,448,953         261,759,361         28,106,147           52,601,794            
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 5,922,538,911      5,843,428,337      (53,020,706)          273,673,933          

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี" สินดาํเนินงาน 77,710,858,409    73,792,059,326    (981,117,406)        514,204,022          

การเปลี!ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี" สินดาํเนินงาน

เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 422,091,345         320,549,451         -                  -                  
ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวยีนอื!น (3,889,748,918)    (5,153,674,255)     4,991,435             65,992,264            
สินคา้คงเหลือ 307,110,764         (473,275,186)        -                  18,345,684            
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื!น 7,245,801             69,937,640           (2,479,928)            (58,306,517)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื!น 260,384,837         814,768,300         22,184,384           1,112,026,398       
เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวยีนอื!น 1,344,423,499      1,504,332,144      129,096,074         (215,252,224)         
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย -                 1,031,947             -                  1,031,947              
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 553,848,683         201,639,608         (6,735)                   (40,129)                 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (422,091,345)       (320,549,451)        -                  -                  
หนี" สินหมุนเวยีนอื!น 3,450,146             (21,047,370)          (143,746)               2,581,369              
สินทรัพย ์(หนี" สิน) ทางการเงินหมุนเวยีนอื!น (401,038,134)       324,993,828         4,273,549             7,777,096              
หนี" สินไม่หมุนเวยีนอื!น 23,411,135           29,821,986           -                  -                  

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 75,919,946,222    71,090,587,968    (823,202,373)        1,448,359,910       
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (25,551,782)         (29,082,003)          (9,918,501)            (9,333,490)             
จ่ายภาษีเงินได้ (6,762,700,249)    (5,532,986,849)     (67,950,252)          (65,213,068)           

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 69,131,694,191    65,528,519,116    (901,071,126)        1,373,813,352       

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี"ย 173,093,607         169,264,032         1,267,582,497      919,998,002          
ซื"อที!ดิน อาคาร อุปกรณแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น (20,197,787,650)   (41,107,894,564)   (26,923,095)          (10,089,040)           
จาํหน่ายอุปกรณ์ 847,166,956         121,135,582         9,498,379             25,641,463            
จ่ายชาํระใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 19 (20,535,811,461)   (10,246,500,000)   -                  -                  
เงินให้กูย้มืระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเพิ!มขึ"นสุทธิ 34 -                 -                  (9,135,100,000)     (290,000,000)         
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย 9 -                 -                  -                  2,266,535,420       
เงินลงทุนเพิ!มในบริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัยอ่ย 8, 9 (787,498,919)       (44,999,850)          (3,999,700)            -                  
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื"อธุรกิจ (3,375,339,629)    -                  -                  -                  
เงินลงทุนอื!นเพิ!มขึ"นสุทธิ (576,900)              -                  -                  -                  
รับเงินปันผล -                 -                  30,540,494,539    28,454,797,153     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (43,876,753,996)   (51,108,994,800)   22,651,552,620    31,366,882,998     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบี"ย (3,290,107,981)    (3,055,218,734)     (167,332,305)        (372,316,610)         
จ่ายตน้ทุนทางการเงินอื!น (17,105,183)         (71,905,624)          (4,217,745)            (4,745,404)             
จ่ายชาํระหนี" สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17 (55,685,731)         (56,362,860)          (16,898,416)          (16,812,394)           
เงินกูย้มืระยะสั"นจากสถาบนัการเงินเพิ!มขึ"น (ลดลง) สุทธิ 17 (850,000,000)       (2,700,000,000)     2,900,000,000      (5,700,000,000)      
เงินกูย้มืระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเพิ!มขึ"น (ลดลง) สุทธิ 17, 34 -                 -                  280,000,000         (1,800,000,000)      
รับเงินกูย้มืระยะยาว 17 3,000,000,000      16,307,475,000    -                  -                  
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว 17 (2,887,953,863)    (2,190,460,730)     (2,827,953,863)     (1,793,260,730)      
เงินสดจ่ายเพื!อซื"อบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม (879,085,390)       -                  -                  -                  
จ่ายชาํระเงินคืนให้ส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการคืนทนุของบริษทัยอ่ย -                 (33,427,840)          -                  -                  
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 300                      -                  -                  -                  
จ่ายเงินปันผล (21,852,478,925)   (23,190,302,384)   (21,851,813,204)   (23,190,085,731)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (26,832,416,773)   (14,990,203,172)   (21,688,215,533)   (32,877,220,869)    

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี!ยนของเงินตราต่างประเทศ (6,042,459)           (5,054,455)            (84,340)                 (4,865,675)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ!มขึ"น (ลดลง) สุทธิ (1,583,519,037)    (575,733,311)        62,181,621           (141,390,194)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที! 1 มกราคม 10,650,407,393    11,226,140,704    268,320,789         409,710,983          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที! 31 ธันวาคม 4 9,066,888,356      10,650,407,393    330,502,410         268,320,789          
-                           -                           

ข้อมูลเพิ!มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

รายการที!ไม่ใช่เงนิสด

ยอดหนี"คา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนและใบอนุญาตให้ใช้

คลื!นความถี!โทรคมนาคม 80,209,168,345    82,929,855,917    1,840,617             832,599                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ สารบญั 
1. การดาํเนินงานและขอ้มูลทั!วไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
3. นโยบายการบญัชีที!สาํคญั 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5. เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
6. ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!น 
7. สินคา้คงเหลือ 
8. เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
9. เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 
10. เงินลงทนุระยะยาวอื!น 
11. ที!ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
12. สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 
13. ค่าความนิยม 
14. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 
15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น 
16. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17. หนี"สินที!มีภาระดอกเบี"ย 
18. เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี" หมุนเวียนอื!น 
19. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย 
20. ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
21. ทุนเรือนหุ้น 
22. ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
23. องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถื้อหุน้ 
24. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
25. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอปุกรณ์ 
26. รายไดด้อกเบี"ย 
27. รายไดอื้!น (กลบัรายการ) 
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หมายเหตุ      สารบัญ 
28. กองทุนสาํรองเลี"ยงชีพ 
29. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
30. ตน้ทนุทางการเงิน 
31. ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
32. กาํไรต่อหุ้น 
33. เงินปันผล 
34. บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 
35. เครื!องมือทางการเงิน 
36. ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที!ไม่เกี!ยวขอ้งกนั 
37. การซื"อธุรกิจ 
38. ประมาณการหนี" สินและหนี" สินที!อาจเกิดขึ"น 
39. เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที!สาํคญั 
40. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
41. การอนุมติังบการเงิน 
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1. การดาํเนนิงานและข้อมูลทั"วไปของบริษทั 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที!จดัตั"งขึ"นในประเทศไทย และที!อยู่
จดทะเบียนตั"งอยูเ่ลขที! 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื!อเดือนพฤศจิกายน 2534 

ณ วนัที!  31 ธันวาคม 2561 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท อินทัช โฮลดิ"งส์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45  
(ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลที!จดัตั"งขึ"นในประเทศไทย 
และSingtel Strategic Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32 (31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัและเป็นนิติบคุคลที!จดัตั"งขึ"นในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ใหบ้ริการที!ปรึกษาและบริหารงานใหก้บับริษทัยอ่ย  

การประกอบธุรกิจที!สาํคญัของบริษทัยอ่ย สรุปไดด้งันี"  

1) การเป็นผูด้ ําเนินงานและให้บริการสื!อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ด้วยระบบ DATAKIT VIRTUAL 
CIRCUIT SWITCH โดยบริษัท แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั!นส์ จาํกัด (“ADC”) ซึ! งเป็น
บริษัทย่อยทางออ้ม ไดรั้บอนุญาตจากบริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้
ดําเนินกิจการบริการสื! อสารข้อมูลโดยใช้ระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ในเขต
ชุมสายโทรศพัทน์ครหลวง ตามสัญญาฉบบัลงวนัที! 19 กนัยายน 2532 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ ADC 
มีสิทธิและหนา้ที!ปฏิบติัตามเงื!อนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอนกรรมสิทธิ# ในบรรดาเครื!องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นที!ได้กระทาํขึ"น หรือจดัหามาไวส้ําหรับดาํเนินการระบบ DATAKIT ให้แก่ทีโอที
ทนัทีที!ติดตั"งเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ทีโอที ในอตัราร้อยละ
ของรายได้จากการให้บริการของระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ตามสัญญาและ
ผลประโยชน์อื!นใดที! พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใดๆ หรืออย่างน้อยเท่ากับ
ผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าต่อปีตามที!ระบุไวใ้นสญัญา 

ADC และ ทีโอที ไดต้กลงแกไ้ขสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ โดยทาํสัญญาแกไ้ขเพิ!มเติมฉบบัลงวนัที! 
25 กนัยายน 2540 ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ดาํเนินการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็น 25 ปี (สิ"นสุดสัญญา
วนัที! 24 กนัยายน 2565) และยกเวน้การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ตั"งแต่วนัที! 25 กนัยายน 2540 
ทั"งนี"  ADC ไดอ้อกหุ้นสามญัจาํนวน 10.75 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาทให้กบั ทีโอที ในวนัที! 17 มีนาคม 
2541 (ร้อยละ 11.23 ของจาํนวนหุน้ทั"งหมด) เพื!อแลกกบัสิทธิดงักล่าว ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561 ทีโอที 
มีสัดส่วนถือหุน้ใน ADC คิดเป็นร้อยละ 48.12 (ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 48.12) 
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2) การเป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที!ภายใตค้ลื!นความถี! 2.1 GHz โดย บริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษัทย่อย ได้รับอนุญ าตจากคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการและใหบ้ริการ
โทรศพัท์เคลื!อนที!ภายใตช่้วงคลื!นความถี!วิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz - 
2155 MHz ตามใบอนุญาตเลขที! NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัที! 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ!มตั"งแต่วนัที!  7 ธันวาคม 2555 ถึงวนัที! 6 ธันวาคม 2570 AWN ผูกพัน
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื!นความถี! 1800 MHz 

เมื!อวนัที! 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและใหบ้ริการโทรศพัท์เคลื!อนที!ภายใตช่้วงคลื!น
ความถี! วิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุญาตเลขที! 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที!  1) ลงวนัที! 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ได้รับสิทธิตามใบอนุญาต
ดังกล่าว เริ! มตั" งแต่ว ันที!  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที!  15 กันยายน 2576 AWN ผูกพันจะต้องปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื!นความถี! 900 MHz 

เมื!อวนัที! 27 พฤษภาคม 2559  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!ภายใตช่้วงคลื!น
ความถี! วิ ทยุคม นาคมระห ว่ าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที! 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที!  2)  ลงวนัที!  30 มิถุนายน 2559 โดย AWN ได้รับสิทธิตามใบอนุญาต
ดงักล่าว เริ!มตั"งแต่วนัที! 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที! 30 มิถุนายน 2574 AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื!นความถี! 1800 MHz 

เมื!อวนัที! 19 สิงหาคม 2561 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!ภายใตช่้วงคลื!น
ความถี! วิทยุคมนาคมระหว่าง 1740 MHz - 1745 MHz  และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุญาตเลขที! 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที!  3) ลงวันที!  21 กันยายน 2561 โดย AWN ได้รับสิทธิตามใบอนุญาต
ดงักล่าว เริ!มตั"งแต่ว ันที! 24 กนัยายน 2561 ถึงวนัที!  15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพันจะตอ้งปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 
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3) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาตกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพื!อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ที!ไม่ใชค้ลื!นความถี! ระดบัชาต ิ
ตามใบอนุญาตเลขที! B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัที! 20 มีนาคม 2560 โดยมีกาํหนดสิ"นสุดวนัที! 
19 มีนาคม 2575 นอกจากนี"  SBN ไดรั้บใบอนุญาตจาก กสทช. สาํหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่อง
ต่าง ๆ  แต่ละฉบบัมีระยะเวลา 1 - 3 ปี ทั" งนี"  SBN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ และจ่าย
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 

4) บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกัด  (มหาชน) (“CSL”)  บริษัทย่อยทางออ้ม ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาต                    
ด้านอินเตอร์เน็ต ประเภท 1 ประเภท 2 และ ด้านโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพื!อดําเนินการ                   
และให้บริการเกี!ยวกับศูนย์ขอ้มูลอินเตอร์เน็ต  บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ - ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม                   
เพื!อการสื!อสารทั"งภายในประเทศและต่างประเทศ และจาํหน่ายอปุกรณ์อินเตอร์เน็ต 

ตามขอ้กาํหนดของ กสทช. หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมิไดก้ระทาํการที!ขดัต่อเงื!อนไขในใบอนุญาตโดยผิด
ในลกัษณะที!สาํคญัหรือเป็นความผิดที!ร้ายแรง กสทช. จะพจิารณาการต่อใบอนุญาตตามขั"นตอนปกติ 

รายละเอยีดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  

  ประเทศที" สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ชื"อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั!ง 2561  2560 

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ ์คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้หบ้ริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั หยดุใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ ์เมจิคการ์ด จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ ์เอ็มเปย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์และการชาํระเงินทาง 

      อิเลก็ทรอนิกสแ์ละบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื!อนที!บนคลื!นความถี! 

    2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผู ้จัดจําหน่ าย 
     โทรศัพท์ เคลื! อนที!  แล ะให้ บริการโท รศัพ ท ์
     ระหว่างประเทศ  ให้บริการโทรคมน าคม 
     บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริการ 
     โครงขา่ยกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์

ไทย 99.99  99.99 
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  ประเทศที" สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ชื"อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั!ง 2561  2560 

บริษทัย่อย (ตอ่)      
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงเป็นผู ้
    ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์
     และใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง  ๆ

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ ์ซพัพลาย จาํกดั ผู ้นําเข้าและจัดจําหน่าย โทรศัพท์เคลื!อนที!และ 
     อุปกรณ ์

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ ์ไลท ์จาํกดั ใหบ้ริการพื"นที! ที!ดินและอาคาร รวมทั"งสิ!งอาํนวย 
     ความสะดวกตา่งๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
      ขอ้มูลสําหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื!อนที! 
      (Content Aggregator) และให้ บริการใน การ 
     เรียกเกบ็และรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ ์บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั 

ใหบ้ริการจดัอบรมแก่บริษทัในกลุ่ม ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ ์ดิจิทลั ดิสทริบิวชั!น 
จาํกดั 

ใหบ้ริการนายหนา้ประกนัภยั ไทย 99.99  - 

      
บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั แอดวานซ ์ดาตา้เนท็เวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชั!นส์ จาํกดั 

ผู้ให้บริการสื!อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท ์
     และ Optical Fiber  

ไทย 51.00*  51.00* 

บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ประก อบ ธุ รกิ จในการ ให้ บ ริ การศู น ย์ข้อ มู ล 
    อินเทอร์เน็ตและบริการรับ-ส่งสัญ ญาณผ่าน 
    ดาวเทียมเพื!อการสื!อสาร และจาํหน่ายอุปกรณ์ 
    อินเตอร์เน็ต 

ไทย 99.11*  - 

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) จัดพิมพ์และโฆษณา สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท ์
    ฉบบัธุรกิจ 

ไทย 99.99*  - 

บริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลื!อนที! ไทย 99.99*  - 
บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จาํกดั ธุรกิจสื!อโฆษณาออนไลน์ ไทย 99.94*  - 
      
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั ใหบ้ริการโครงข่ายสื!อสัญญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00*  29.00* 
      
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั พฒันาโครงสร้างพื"นฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสง ไทย 60.00*  60.00* 
บริษทั แรบบิท-ไลน ์เพย ์จาํกดั บริการเงิน อิ เล็กทรอ นิก ส์แ ละก ารชําระเงิน 

    อิเลก็ทรอนิกส ์
ไทย 33.33*  - 

* สดัส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยทางออ้ม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงโดยสดัส่วนของความเป็นเจา้ของที!ถือโดยบริษทัยอ่ย 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสาํคญักบับริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั ดงันั"น งบการเงินนี"
จึงอาจไม่แสดงถึงเงื!อนไขที!อาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซึ! งอาจเกิดขึ"นในกรณีที!กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงาน
โดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนาํเสนองบการเงิน 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที!รับรองทั!วไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดท ําขึ" นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที!  1 (ปรับปรุง 2560)  
เรื!อง “การนาํเสนองบการเงิน” ซึ! งมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบัญชีที!เริ!มใน 
หรือหลังวนัที!  1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ลงวันที!  2 ตุลาคม 2560 เรื! อง “การจัดทําและส่งงบการเงินและรายการเกี!ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที! 
11 ตุลาคม 2559 เรื!อง “กาํหนดรายการย่อที!ตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที! 2) พ.ศ. 2559” 

2.3 งบการเงินนี"ไดจ้ดัทาํขึ"นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามที!ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีที!สาํคญั 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เริ!มมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนัและที!จะมีผลบงัคบัใชใ้น
อนาคตมีรายละเอียดดงันี"  

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบั
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที!ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ! งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ" นเพื!อให้มีเนื" อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความ
และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี" ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษทั ยกเวน้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปนี"  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 7 (ปรับปรุง 2560) เรื!องงบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีที!ปรับปรุงใหม่นี"  กาํหนดเรื!องการเปิดเผยขอ้มูลเกี!ยวกับการเปลี!ยนแปลงใน
หนี" สินที!เกิดขึ"นจากกิจกรรมจดัหาเงิน ทั"งที!เป็นรายการที!เป็นเงินสดและรายการที!ไม่ใช่เงินสด 
โดยมาตรฐานการบัญชีฉบบันี" กาํหนดให้ใช้วิธีเปลี!ยนทันทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลี!ยนแปลง
ดงักล่าว 
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2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ! งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใช้  

2.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 15 เรื!อง รายไดจ้ากสัญญาที!ทาํกบัลูกคา้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี!ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 15 
เรื!อง รายไดจ้ากสัญญาที!ทาํกบัลูกคา้ ซึ! งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื!อวนัที! 
14 มีนาคม 2561 และจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบัญชีที!เริ!มใน
หรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี"  กาํหนดหลกัการสาํหรับการรับรู้รายไดจ้ากสัญญา
ที!ทาํกบัลูกคา้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี" จะนาํมาแทนมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐานที!เกี!ยวขอ้งกบัเรื!องรายไดเ้มื!อมีผลบงัคบัใช้ ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที! 11 เรื!อง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 18 เรื!อง รายได ้การตีความ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 31 เรื!อง รายได ้- รายการแลกเปลี!ยนเกี!ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 13 เรื!อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกคา้ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 15 เรื!อง สัญญาสาํหรับการ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 18 
เรื!อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ ซึ! งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ! 15 
กาํหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปลี!ยนแปลงโดยใหใ้ชว้ธีิปรับยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที ! 8 เรื!อง นโยบายการบญั ชี การเปลี !ยนแปลงประมาณ การทางบญัชีและ
ขอ้ผิดพลาด หรือรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบันี" เป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั 

หลกัการสาํคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 15 เรื!อง รายไดจ้ากสัญญา
ที!ทาํกบัลูกคา้ คือกิจการรับรู้รายไดเ้พื!อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการที!สัญญาให้
ลูกคา้ในจาํนวนเงินที!สะทอ้นถึงสิ!งตอบแทนที!กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดร้ับจากการ
แลกเปลี!ยนสินคา้หรือบริการ มาตรฐานกาํหนดหลกัการสําคญั 5 ขั"นตอนในการรับรู้
รายไดด้งัต่อไปนี"  

ขั"นตอนแรก: ระบุสัญญาที!ทาํกบัลูกคา้ 

ขั"นที!สอง: ระบุภาระที!ตอ้งปฏิบติัในสัญญา 

ขั"นที!สาม: กาํหนดราคาของรายการ 

ขั"นที!สี! : ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระที!ตอ้งปฏิบติัที!รวมอยูใ่นสญัญา 

ขั"นที!หา้: รับรู้รายไดเ้มื!อ (หรือขณะที!) กิจการปฏิบติัตามภาระที!ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ"น 
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ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 15 เรื!อง รายไดจ้ากสัญญาที!ทาํกบัลูกค้า 
กิจการต้องรับรู้รายได้เมื!อกิจการปฏิบัติตามภาระที!ต้องปฏิบัติเสร็จสิ"น เช่น เมื!ออาํนาจ
ควบคุมของสินคา้หรือบริการที!จะตอ้งปฏิบติัตามภาระที!ตอ้งปฏิบติันั"นมีการส่งมอบสินคา้
หรือบริการให้กบัลูกคา้เสร็จสิ"นแลว้ 

2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื!องมือทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี!ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื!องมือ
ทางการเงิน ซึ! งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื!อวนัที! 21 กนัยายน 2561 และจะมี
ผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบัญชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี"  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 32 เรื!อง การแสดงรายการเครื!องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี"กาํหนดหลกัการเกี!ยวกับการแสดงรายการเครื!องมือทางการเงิน
เป็นหนี" สินหรือส่วนของเจา้ของ และการหักกลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหนี" สินทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบบันี" ใช้กบัการจดัประเภทเครื!องมือทางการเงินในมุมของผูอ้อก
เครื!องมือทางการเงินเพื!อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หนี" สินทางการเงิน และตราสารทุน 
รวมถึงการจดัประเภทดอกเบี"ย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนที!เกี!ยวขอ้ง และสถานการณ์
ที!ทาํใหสิ้นทรัพยท์างการเงินและหนี" สินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั  

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี"ตอ้งถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงั ทั"งนี" สาํหรบัการถือปฏิบติัเป็น
ครั" งแรกสําหรับงบการเงินประจาํปีที!เริ!มในหรือก่อนปี 2563 กิจการอาจเลือกปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี" โดยไม่ต้องปรับปรุงยอ้นหลังโดยให้กิจการ
ปรับปรุงรายการทั" งหมดที! มีอยู่ ณ  ว ันที! ถือปฏิบัติเป็นครั" งแรก โดยพิจารณาตาม
ขอ้กาํหนดของมาตรฐานฉบบันี"  และผลกระทบสะสมที!เกิดจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี" เป็นครั" งแรก เป็นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมหรือ
องค์ประกอบอื!นของส่วนของผูถื้อหุ้น (ตามความเหมาะสม) ณ วนัแรกที!มีการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน ทั"งนี"ใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื!องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี"  กาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
เพื!อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินเกี!ยวกับความมีนัยสาํคญัของเครื!องมือทางการเงิน
ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ และลกัษณะและระดบัของความเสี!ยงที!
เกิดขึ"นจากเครื!องมือทางการเงินที!กิจการมีความเสี!ยงระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ 
ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั"งแนวทางการบริหารความเสี!ยงดงักล่าว  
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สาํหรับงบการเงินประจาํปีที!กิจการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี"
เป็นครั" งแรก กิจการไม่จาํเป็นตอ้งแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบสาํหรับการเปิดเผยขอ้มูลเกี!ยวกบั
ลกัษณะและระดบัของความเสี!ยงที!เกิดขึ"นจากเครื!องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 9 เรื!อง เครื!องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี"  กาํหนดหลักการสําหรับการรายงานทางการเงิน
สําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี" สินทางการเงินเพื!อเสนอข้อมูลที!เกี!ยวข้องกับการ
ตดัสินใจและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการประเมินถึงจาํนวนเงิน จังหวะเวลา 
และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบันี"  แบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า การดอ้ยค่า และการ
บญัชีป้องกนัความเสี!ยง  

สินทรัพยท์างการเงินทั"งหมดที!ถูกรับรู้ภายใตข้อบเขตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที! 9 เรื! อง เครื!องมือทางการเงินตอ้งวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ
มูลค่ายติุธรรม สาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี" ที!ถือตามโมเดลธุรกิจซึ! งมีวตัถุประสงคเ์พื!อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดตามสัญญานั"นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบี" ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที!ก ําหนดไว้ต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาํหน่าย ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี" ที!ถือตามโมเดลธุรกิจซึ! ง
เขา้เงื!อนไขทั"งสองขอ้คือเพื!อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื!อขายสินทรัพยท์างการเงิน
และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซึ! งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ! งเป็นการ
จ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี" ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที!กาํหนดไวต้อ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น เงินลงทุนในตราสารหนี" ที!ไม่เขา้เงื!อนไข
ทั"งหมดและเงินลงทุนในตราสารทุนตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน นอกจากนี"ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 9 
เรื!อง เครื!องมือทางการเงิน กิจการอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุน (ไม่ใช่เงินลงทุนที!
ถือไวเ้พื!อคา้หรือไม่เป็นสิ!งตอบแทนที!คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ! งเกิดจากการรวมธุรกิจ) วดัดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ให้แสดงการเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที!เกิดขึ"น
ภายหลงัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น กิจการตอ้งรับรู้เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวใน
กาํไรหรือขาดทนุ 
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การวดัมูลค่าของหนี" สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัที! 9 เครื!องมือทางการเงิน กาํหนดให้จาํนวนเงินของการ
เปลี!ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหนี" สินทางการเงินที!เป็นผลจากการเปลี!ยนแปลงความเสี!ยง
ดา้นเครดิตของหนี" สินนั"นตอ้งแสดงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น เวน้แต่การรับรู้ของการ
เปลี!ยนแปลงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นจะก่อให้เกิดหรือขยายการจบัคู่อยา่งไม่เหมาะสม
ทางการบญัชีในกาํไรหรือขาดทุน การเปลี!ยนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของหนี" สินทางการเงิน
ที!เป็นผลจากการเปลี!ยนแปลงความเสี!ยงดา้นเครดิตตอ้งไม่ถูกโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั 

การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 9 เรื!อง 
เครื!องมือทางการเงิน กาํหนดให้ใช้วิธีผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น วิธีผล
ขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นนั"นกาํหนดให้กิจการตอ้งบันทึกค่าเผื!อผลขาดทุน
สาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดวา่จะเกิดขึ"นและการเปลี!ยนแปลงของผลขาดทุนดา้น
เครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นในแต่ละวนัที!รายงานเพื!อสะท้อนการเปลี!ยนแปลงความเสี!ยง
ดา้นเครดิตนบัตั"งแต่การรับรู้เมื!อเริ!มแรก หรือกล่าวอีกอย่างหนึ!งคือการรับรู้ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตขึ"นก่อน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 9 เรื!อง เครื!องมือทางการเงิน กาํหนดลกัษณะ
ของรายการที!เขา้เงื!อนไขการบญัชีป้องกนัความเสี!ยง โดยเฉพาะลกัษณะของเครื!องมือที!
เขา้เงื!อนไขสาํหรับเครื!องมือที!ใชป้้องกนัความเสี!ยงซึ! งมีอยา่งแพร่หลายและลกัษณะของ
องค์ประกอบของความเสี!ยงของรายการที!ไม่ใช่รายการทางการเงินที!เขา้เงื!อนไขการ
บญัชีป้องกนัความเสี!ยง นอกจากนี" มาตรฐานไดน้าํหลกัการความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
มาใช้ในการทดสอบความมีประสิทธิผล พร้อมทั"งกาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเกี!ยวกบักิจ
กรรมการบริหารความเสี!ยงของกิจการ 

กิจการสามารถเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี" แบบปรับปรุง
ยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 8 (ปรับปรุง 2561) เรื!อง นโยบายการบญัชี การ
เปลี!ยนแปลงการประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบันี" ไม่ตอ้งถือปฏิบติักบัรายการที!ได้มีการตดัรายการแลว้ ณ วนัที!เริ! มตน้ใช้
มาตรฐานครั"งแรก หรือกิจการสามารถเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบันี" โดยปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมที!เกิดจากการใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบันี" เป็นครั" งแรก เป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสม (หรือองคป์ระกอบอื!น
ของส่วนของผูถื้อหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ณ วนัที!เริ!มตน้ใช้มาตรฐานครั" งแรก ทั"งนี"  
ใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าว  
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 16 เรื!อง การป้องกนัความเสี!ยงของ
เงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี"  อธิบายประเด็นสาํคญัที!เกี!ยวขอ้งกบั
การป้องกนัความเสี!ยงที!เกิดขึ"นจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ไดแ้ก่ สกุล
เงินที!ใช้นําเสนองบการเงินไม่ก่อให้เกิดฐานะเปิดต่อความเสี!ยงที!กิจการนาํการบัญชี
ป้องกนัความเสี! ยงมาปฏิบัติ และเครื!องมือที!ใช้ป้องกนัความเสี!ยงที!ใช้ในการป้องกัน
ความเสี!ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี" กาํหนดให้ใช้วิธีเปลี!ยนทันทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลี!ยนแปลง
ดงักล่าว 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที!  19 เรื! อง การชําระหนี" สินทาง
การเงินดว้ยตราสารทนุ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี"  ระบุถึงกรณีที!ลูกหนี"ออกตราสารทุน
ให้แก่เจ้าหนี" เพื!อชาํระหนี" สินทางการเงินทั"งหมดหรือบางส่วน ลูกหนี" ตอ้งตดัรายการ
หนี" สินทางการเงินทั"งหมดหรือบางส่วนดงักล่าว การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบันี"กาํหนดใหใ้ชว้ธีิปรับยอ้นหลงัสาํหรับการเปลี!ยนแปลงดงักล่าว 

2.3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561 ซึ! งจะมีผลบังคับใช้สําหรับ 
งบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื!อวนัที! 27 พฤศจิกายน 2561 ทั" งนี"  มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงเพื!อให้มีเนื"อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
และการอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื!น ยกเวน้มาตรฐานฉบับ
ต่อไปนี" ซึ! งมีการปรับปรุงหรือเพิ!มเติมขอ้กาํหนดและแนวปฏิบติัทางการบญัชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที!  28 (ปรับปรุง 2561) เรื! อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
การร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีที!ปรับปรุงใหม่นี"  อธิบายให้ชัดเจนเกี!ยวกบัการเลือกวิธีการวดัมูลค่า
เงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (ซึ! ง
ถือโดยกิจการหรือถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการซึ! งเป็นกิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม 
กองทรัสต ์หรือกิจการที!มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รวมถึงกองทุนประกนัภยัแบบควบการ
ลงทุน) โดยกิจการตอ้งเลือกวิธีการนี" สําหรับแต่ละบริษัทร่วมหรือการร่วมคา้ ณ วนัที!
รับรู้รายการครั" งแรกของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มาตรฐานการบญัชีฉบบันี"กาํหนดให้
ใชว้ธีิปรบัยอ้นหลงัสาํหรับการเปลี!ยนแปลงดงักล่าว 

นอกจากนี"  มาตรฐานการบญัชีที!ปรับปรุงใหม่นี"  ได้อธิบายให้ชัดเจนถึงการพิจารณา
เกี!ยวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 40 (ปรับปรุง 2561) เรื!อง อสังหาริมทรัพยเ์พื!อการลงทนุ 

มาตรฐานการบญัชีที!ปรับปรุงใหม่นี"  อธิบายให้ชัดเจนเกี!ยวกบัการโอนอสังหาริมทรัพย์
เพื!อการลงทุนไปยงับญัชีอื!น ๆ หรือการโอนจากบญัชีอื!น ๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื!อ
การลงทุนเฉพาะเมื!อมีการเปลี!ยนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยน์ั"น มาตรฐานการ
บญัชีฉบบันี"กาํหนดใหใ้ชวิ้ธีเปลี!ยนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลี!ยนแปลงดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 2 (ปรับปรุง 2561) เรื!อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!ปรับปรุงใหม่นี"  ไดเ้พิ!มขอ้กาํหนดตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี"  

1) ให้ข้อกาํหนดเกี!ยวกับวิธีปฏิบัติสําหรับเงื!อนไขการได้รับสิทธิและเงื!อนไขการ
ไดรั้บสิทธิที!ไม่ใช่เงื!อนไขการบริการหรือผลงาน สําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑท์ี!ชาํระดว้ยเงินสด  

2) ให้ขอ้กาํหนดเกี!ยวกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที!ชาํระดว้ยยอดสุทธิจากภาระ
ผกูพนัภาษีเงินไดห้กั ณ ที!จ่าย  

3) ให้ขอ้กาํหนดเกี!ยวกบัการบญัชีสาํหรับการปรับปรุงเงื!อนไขของการจ่ายโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์ที!เปลี!ยนการจดัประเภทจากการจ่ายชาํระด้วยเงินสดเป็นการจ่ายชาํระ
ดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี"กาํหนดให้ใช้วิธีเปลี!ยนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับ
การเปลี!ยนแปลงดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 4 (ปรับปรุง 2561) เรื!อง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!ปรับปรุงใหม่นี"  กาํหนดทางเลือกสําหรับธุรกิจ
ประกนัภยัในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 9 เรื!อง เครื!องมือ
ทางการเงิน (“TFRS 9”) ดงันี"  

1) การยกเวน้การถือปฏิบติัตาม TFRS 9 เป็นการชั!วคราว  

กิจการที!มีกิจกรรมหลักเกี!ยวข้องกับการประกันภัยอาจเลือกที!จะถือปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชี เรื!อง เครื!องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจ
ประกนัภยั แทนการถือปฏิบติัตาม TFRS 9 โดยกิจการสามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตาม 
TFRS 9 นี" จนถึงรอบบญัชีที!เริ!มก่อนวนัที! 1 มกราคม 2565 หรือก่อน TFRS 17 จะมีผล
บงัคบัใช ้

2) วธีิปรับผลกระทบรายการ (The Overlay approach)  

วธีิการนี" ไม่อนุญาตใหใ้ชใ้นประเทศไทย 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เกี!ยวขอ้งมาเริ!มถือปฏิบติั
กบังบการเงินของกลุ่มบริษทัเมื!อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าว ที!มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ในงวดที!จะเริ!มถือปฏิบติั 
ซึ! งผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! 15 กาํหนด
หลกัการสําหรับการรับรู้รายไดจ้ากสัญญาที!ทาํกบัลูกคา้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวกาํหนดให้บริษทัตอ้งปันส่วนของรายไดที้!ไดรั้บจากสัญญาให้กบัแต่ละภาระที!ตอ้ง
ปฏิบัติ ซึ! งพิจารณาตามหลกัการสําคญั 5 ขั"นตอน โดยอา้งอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ 
นอกจากนี"ยงัแนะนาํแนวทางปฏิบติัสําหรับตน้ทุนของสญัญาและการเปิดเผยขอ้มูลเพิ!มเติม
บางรายการ การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 15 มาถือปฏิบติัจะมีผลกระทบ
ที!สาํคญัดงัต่อไปนี"  
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1) การเพิ!มขึ"นของรายไดท้ี!ปันส่วนให้กบัการขายสินคา้ ซึ! งเป็นมูลค่ายุติธรรมในราคาขาย
แบบเอกเทศ และการลดลงของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื!อนที!ตลอด
ระยะเวลาของสัญญาที!ทาํกบัลูกคา้ 

2) เงินชดเชยส่วนต่างโทรศพัท์เคลื!อนที!ให้กับช่องทางการจดัจาํหน่ายจะถูกบันทึกเป็น
สินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายเป็นส่วนหักรายไดใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!ตลอดระยะเวลา
ของสัญญาที!ทาํกบัลูกคา้ 

3) ตน้ทุนการไดม้าของลูกคา้ เช่น ค่าคอมมิชชั!นของตวัแทนจาํหน่ายและพนักงานขายจะ
ถูกบนัทึกเป็นสินทรัพย์และตดัจาํหน่ายเป็นตน้ทุนในการจัดจาํหน่ายตลอดระยะเวลา
ของสัญญาที!ทาํกบัลูกคา้ 

4) สินทรัพย์ที! เกิดจากสัญญาจะเพิ!มขึ" นจากการปันส่วนรายได้ให้กับการขายสินค้า 
สินทรัพยที์!เกิดจากสัญญาคือผลต่างระหว่างรายไดที้!รับรู้และเงินสดที!ไดก้ารพิจารณาเงิน
สดล่วงหนา้ที!ไดรั้บจากลูกคา้ 

 
 

3. นโยบายการบญัชีที"สําคญั 
นโยบายการบญัชีที!นาํเสนอดงัต่อไปนี"ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ!าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที!รายงาน 

3.1 เกณฑใ์นการทาํงบการเงินรวม 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษัทและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

การรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษทัและบริษทั บนัทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื"อ เมื!อการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั 
ยกเวน้ในกรณีที!เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพื!อให้
ไดม้าซึ! งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั"น ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงที!เกิดขึ"นมารวมในการพิจารณา วนัที!ซื"อกิจการคือ วนัที!อาํนาจในการ
ควบคุมนั" นได้ถูกโอนไปยงัผูซื้" อ การกาํหนดวนัที!ซื" อกิจการและการระบุเกี!ยวกับการโอนอาํนาจ
ควบคุมจากฝ่ายหนึ!งไปยงัอีกฝ่ายหนึ!งตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกี!ยวขอ้ง  

ค่าความนิยม วดัมูลค่าจากมูลค่ายติุธรรมของสิ!งตอบแทนที!โอนให้ซึ! งรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียที!
ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื"อ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท์ี!ระบุไดที้!ไดม้าและ
หนี" สินที!รับมาซึ! งวดัมูลค่า ณ วนัที!ซื"อ 
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สิ! งตอบแทนที!โอนให้ ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์!โอนไป หนี" สินที!กลุ่มบริษัทและ
บริษทัก่อขึ"นเพื!อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที!ออกโดยกลุ่มบริษทั
และบริษทั ทั"งนี" สิ! งตอบแทนที!โอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี" สินที!อาจเกิดขึ"นและมูลค่าของ
โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ที!ออกแทนโครงการของผูถู้กซื"อเมื!อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมี
ผลใหสิ้"นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและบริษทัและผูถู้กซื"อ ให้ใชร้าคาที!ต ํ!า
กวา่ระหวา่ง มูลคา่จากการยกเลิกสัญญาตามที!ระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหัก
จากสิ!งตอบแทนที!โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายอื!น  

หนี" สินที!อาจเกิดขึ"นของบริษัทที!ถูกซื"อที!รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี" สินหากมีภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัซึ!งเกิดขึ"นจากเหตกุารณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ยา่งน่าเชื!อถือ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที!ไดม้า
จากผูถู้กซื"อ 

ตน้ทุนที!เกี!ยวขอ้งกับการซื"อของกลุ่มบริษทัและบริษทัที!เกิดขึ"นซึ! งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น 
ค่าที!ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที!ปรึกษาอื!นๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเมื!อเกิดขึ"น 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใช้วธีิเสมือนว่า
เป็นวธีิการรวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัที!ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหว่างปี 2552 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที!อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ"นเมื!อกลุ่มบริษทัเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี!ยวขอ้งกบักิจการนั"นและมีความสามารถในการใช้
อาํนาจเหนือกิจการนั"นทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัที!มีการควบคุมจนถึงวนัที!การควบคุมสิ"นสุดลง 

การสูญเสียการควบคุม 
เมื!อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี" สินของ
บริษทัยอ่ยนั"นออก รวมถึงส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอื!นในส่วนของเจา้ของ
ที!เกี!ยวขอ้งกบับริษัทย่อยนั"น กาํไรขาดทุนที!เกิดขึ"นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมที!ยงัคง
เหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที!สูญเสียการควบคุม 
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ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนที!บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัที!บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของบริษทัที!บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที!กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเกี!ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที!จะควบคุมหรือควบคุมร่วม
ในนโยบายดงักล่าว 

การร่วมคา้ เป็นการร่วมการงานซึ! งผูท้ี!มีการควบคุมร่วมในการงานนั"นมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ
การร่วมการงานนั"น เงินลงทุนในการร่วมคา้บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สีย และรับรู้
รายการเริ!มแรกดว้ยราคาทุน 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการ
เมื!อเริ!มแรกดว้ยราคาทุนซึ! งรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ!มแรก ส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นของเงินลงทุนที!บันทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัและ
บริษัทจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัที!กลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริงซึ! งเป็น
ผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริง
ซึ! งเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการที!ควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที!
กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในกิจการที!ถูกลงทุนนั"น ขาดทุนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะ
เดียวกบักาํไรที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริง แต่เท่าที!เมื!อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ"น 

3.2 เงินตราตา่งประเทศ 
รายการบญัชีที!เป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีที!เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที!ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
(สกุลเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปลี!ยน ณ วนัที!เกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี" สินที!เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที!รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที!ใช้
ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี!ยน ณ วนันั"น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน 
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สินทรัพยแ์ละหนี" สินที!ไม่เป็นตวัเงินซึ! งเกิดจากรายการบญัชีที!เป็นเงินตราต่างประเทศซึ!งบันทึกตาม
เกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที!ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี!ยน ณ วนัที!เกิดรายการ 

3.3 เครื!องมือทางการเงินที!เป็นตราสารอนุพนัธ์ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้ช้เครื!องมือทางการเงิน เพื!อลดความเสี!ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยน
เงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี" ย เครื!องมือทางการเงินเหล่านี"ประกอบดว้ยสัญญาแลกเปลี!ยน
ล่วงหนา้ สัญญาซื"อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ย ซึ! งบนัทึกใน
งบการเงิน ณ วนัที!ตามสญัญา วตัถุประสงคข์องเครื!องมือทางการเงินเหล่านี" คือการลดความเสี!ยง 

สัญญาแลกเปลี! ยนและสัญ ญาซื" อขายอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้าป้องกันความ เสี!ยงจาก การ
เปลี!ยนแปลงของอตัราแลกเปลี!ยนโดยการกาํหนดอตัราแลกเปลี!ยนที!จะใช้ในการชาํระหนี" ที!เป็น
เงินตราต่างประเทศ รายการซื"อขายเงินตราต่างประเทศบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหนี" สินทางการเงินอื!น ณ 
วนัที!ตามสัญญา สัญญาแลกเปลี!ยนและสัญญาซื"อขายอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอตัรา
แลกเปลี!ยน ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงาน กาํไรหรือขาดทุนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที!เกิดขึ"นในการทาํสัญญา
จะถูกตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา 

สัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ยป้องกนัความเสี!ยงที!เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี"ย ผลต่าง
ที!จะได้รับหรือตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ยไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ! งของรายได้
หรือค่าใช้จ่ายดอกเบี"ยตลอดอายขุองสัญญา กาํไรขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการชาํระคืนเงิน
กูย้มืก่อนกาํหนดไดบ้นัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  
ออมทรัพย ์และฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที!มีภาระผูกพนั และเงินลงทุน
ระยะสั"นที!มีสภาพคล่องสูงและมีอายคุงเหลือนับแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลาสาม
เดือนหรือตํ!ากวา่ 

3.5 ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!น 
ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!นแสดงในราคาทุนสุทธิหลงัจากหกัค่าเผื!อหนี"สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื!อหนี" สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี"  และการคาดการณ์เกี!ยวกบัการ
ชาํระหนี"ในอนาคตของลูกคา้ ลูกหนี"จะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมื!อทราบวา่เป็นหนี" สูญ 
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3.6 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือประกอบดว้ยโทรศพัท์เคลื!อนที! ซิมการ์ด และอะไหล่ที!ใช้ในการซ่อมแซมและการ
ใหบ้ริการ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที!จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ!ากวา่ ราคาทุนของสินคา้
คงเหลือของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกัเคลื!อนที! 

ต้นทุนของสินคา้ประกอบด้วยตน้ทุนที! ซื"อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื!นเพื!อให้สินคา้อยู่ใน
สถานที!และสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิที!จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที!จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายที!
จาํเป็นในการขาย 

ค่าเผื!อสินคา้ลา้สมัยและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจะถูกบันทึกสําหรับสินค้าเสื! อมคุณภาพ 
เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

3.7 เงินลงทนุ 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัและเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้
ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทนุในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ ตราสารหนี"และตราสารทุนอื!น 

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํที!จดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั"น มีอายคุรบกาํหนดมากกว่า
สามเดือนแต่ไม่เกินหนึ!งปี 

ตราสารหนี" และตราสารทุนซึ! งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึ! งถือไวเ้พื!อคา้ จดัประเภทเป็น
สินทรพัยห์มุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยบ์นัทึกรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุน 

ตราสารหนี" ซึ!งกลุ่มบริษทัและบริษทัตั"งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที!จะถือ
จนครบกาํหนด เงินลงทุนที!จะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทนุตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที!ซื"อมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี"จะถูกตดัจ่ายโดย
วธีิอตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหนี" ที!เหลือ 
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ตราสารหนี" และตราสารทุนซึ!งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที!ถือไวเ้พื!อคา้
หรือตั"งใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื!อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั" งแรก
เงินลงทุนเผื!อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการเปลี!ยนแปลงที!ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ
ผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที!เป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศบนัทึกรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น เมื!อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมที!เคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น ในกรณีที!เป็นเงิน
ลงทุนประเภทที!มีดอกเบี"ย จะตอ้งบนัทึกดอกเบี"ยในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นโดย
วธีิอตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ! งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 

มูลค่ายติุธรรมของเครื!องมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื!อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื!อขายจะใช้ราคา
เสนอซื"อ ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงาน 

การจาํหน่ายเงินลงทนุ 
เมื!อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที!ได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึง
กาํไรขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยท์ี!เกี!ยวขอ้งที!เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น 

ในกรณีที!กลุ่มบริษทัและบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที!ถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสําหรับ
เงินลงทุนที!จาํหน่ายไปและเงินลงทนุที!ยงัถืออยูใ่ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อนปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทนุที!เหลืออยูท่ ั"งหมด 

3.8 ที!ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมูลค่า 

สินทรัพยที์!เป็นกรรมสิทธิ# ของกิจการ 

ที!ดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื!อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื!อมราคาสะสมและค่าเผื!อจากการดอ้ยค่า 
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที!เกี!ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์
ที!กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื!น ๆ ที!เกี!ยวขอ้งกบั
การจดัหาสินทรัพยเ์พื!อใหสิ้นทรัพยน์ั"นอยูใ่นสภาพที!พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุน
ในการรื"อถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานที!ตั"งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สาํหรับเครื!องมือ
ที!ควบคุมโดยลิขสิทธิ# ซอฟต์แวร์ซึ! งไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ# ซอฟต์แวร์นั"นให้ถือว่า
ลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ!งของอปุกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการที!ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที!มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้ง
บนัทึกแต่ละส่วนประกอบที!มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งสิ!งตอบแทนสุทธิที!ไดรั้บ
จากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยที์!เช่า 
การเช่าซึ! งกลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับความเสี! ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองส่วนใหญ่ของ
ทรัพยสิ์นที!เช่านั"นๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ที!ไดม้าโดยทาํ
สัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั"นตํ!าที!
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ!ากวา่ หักดว้ยค่าเสื!อมราคาสะสมและค่าเผื!อการดอ้ยค่า 
ค่าเช่าที!ชาํระจะแยกเป็นส่วนที!เป็นตน้ทุนทางการเงิน และส่วนที!จะหักจากหนี"ตามสัญญา เพื!อทาํให้
อตัราดอกเบี" ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที!สําหรับยอดคงเหลือของหนี" สิน ตน้ทุนทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบกาํไรขาดทนุ 

ตน้ทนุที!เกิดขึ"นในภายหลงั 
ตน้ทุนในการเปลี!ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ! งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที!ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที!กลุ่มบริษัทและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั" น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั"นไดอ้ย่างน่าเชื!อถือ 
ชิ"นส่วนที!ถูกเปลี!ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที!เกิดขึ"นในการซ่อมบาํรุงที!ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ที!เกิดขึ"นเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื!อเกิดขึ"น 

ค่าเสื!อมราคา 
ค่าเสื!อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื!อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ! งประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลี!ยนแทนอื!น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเสื!อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์สดงไดด้งันี"  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 - 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอปุกรณ์  3 - 20 ปี 
เครื!องตกแต่ง ติดตั"ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 2 - 18 ปี 
อุปกรณ์การสื!อสารเพื!อใหเ้ช่า 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่คิดค่าเสื!อมราคาสําหรับที!ดินและสินทรัพยท์ี!อยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
ติดตั"ง 

วิธีการคิดค่าเสื!อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งน้อยที!สุด
ทุกสิ"นรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.9 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ประกอบดว้ยตน้ทุนเกี!ยวกบัอุปกรณ์และสินทรัพยอื์!น ซึ! งได้
โอนหรือตอ้งโอนให้กับผูอ้นุญาตให้ดาํเนินการ และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื! อมราคาและค่าตัด
จาํหน่ายสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื!นที!ใช้แทนราคาทุนหัก
ดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ! งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อน
รูปแบบที!คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั" นตามระยะเวลาที!คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ โดยเริ!มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื!อสินทรัพยน์ั"นพร้อมที!จะใหป้ระโยชน์ 
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ระยะเวลาที!คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ของสินทรัพยส์รุปไดด้งันี"  

ตน้ทนุของเครื!องมือและอปุกรณ์ในการใหบ้ริการ
สื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท ์

10 ปี  แต่ไม่เกินอายุที! เหลือของสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยท์ี!อยูร่ะหว่างการก่อสร้างของสินทรัพยภ์ายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที!คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ"น
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น 
ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมที!เกิดจากการซื"อกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเริ!มแรก
ของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เริ!มแรก ค่าความ
นิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สําหรับตราสารทุน การบญัชีดา้นผู ้
ลงทุนมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ  ที!เป็นส่วนหนึ!งของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
รวมถึงค่าความนิยม 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินที!จะจ่ายชาํระ ผลตา่งระหวา่งจาํนวนเงินที!ตอ้งจ่ายชาํระกบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบนัทึกเป็นตน้ทุน
ทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม
ซึ!งจะเริ!มตดัจาํหน่ายเมื!อวนัที!ใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช ้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น ประกอบดว้ยมูลค่าความสัมพนัธ์และสัญญาที!มีกบัลูกคา้ที!มาจากการรวม
ธุรกิจค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่ายเคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงปลายทาง และค่าลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ ที!กลุ่มบริษทั
และบริษทัซื"อมาและมีอายุใช้งานจาํกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื!อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยรวมเป็นสินทรัพยที์!สามารถระบุไดที้!เกี!ยวขอ้งนั"น ค่าใชจ้่ายอื!นรวมถึงค่าความนิยมและตรา
ผลิตภณัฑ์ที!เกิดขึ"นภายในรบัรู้ในงบกาํไรขาดทนุ 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจาํนวนอื!นที!ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่า
คงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ!งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที!คาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั"นตามระยะเวลาที!คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซึ! งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ!มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื!อสินทรัพยน์ั"นพร้อมที!จะให้
ประโยชน์  

ระยะเวลาที!คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี"  

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม อายใุบอนุญาต 
มูลค่าความสัมพนัธ์ที!มีกบัลูกคา้ 5 ปี 
มูลค่าสัญญาที!มีกบัลูกคา้ 5 ปี 
ค่าสิทธิ# ในการใชโ้ครงข่ายเคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงปลายทาง ไม่เกินอายทีุ!เหลือของสัญญา 
ค่าลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหว่างติดตั"ง 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที!คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ"น
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.11 สินทรัพยอื์!น 
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี ประกอบดว้ยตน้ทุนของการเช่าสถานที!ตั" งสถานีฐานระยะยาว ค่าใช้จ่าย
เกี!ยวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าที!สถานีฐาน และค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ และแสดงดว้ยราคา
ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื!นที!ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่า
คงเหลือ 
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ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ! งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที!คาด
วา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั"นตามระยะเวลาที!คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนซึ! งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ!มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื!อสินทรัพยน์ั"นพร้อมที!จะ
ใหป้ระโยชน ์ระยะเวลาที!คาดว่าจะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี"  

ตน้ทนุของการเช่าสถานที!ตั"งสถานีฐานระยะยาว อายสุัญญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเกี!ยวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าที!สถานีฐาน ไม่เกินอายทีุ!เหลือของสัญญาอนุญาตให้ 

   ดาํเนินการ 
ค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ อายกุารใชง้าน 

3.12 การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!
รายงานวา่มีขอ้บ่งชี" เรื!องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที!มีขอ้บ่งชี" จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์!คาดวา่
จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที!มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือ
ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าที!คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื!อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์!
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าที!จะไดรั้บคืน ขาดทนุจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

เมื!อมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื!อขาย ซึ! งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและมี
ความชัดเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึ!งเคยบนัทึกในส่วนของผูถ้ือหุ้นจะถูกบนัทึก
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 
ยอดขาดทุนที!บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที!ซื"อกบั
มูลค่ายติุธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั"นๆ ซึ! ง
เคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทนุ 

การคาํนวณมูลค่าที!คาดวา่จะไดรั้บคืน 
มูลค่าที!คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์ผื!อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึง
มูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่าที!คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์ี!ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดที!จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพื!อให้สะท้อนมูลค่าที!อาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนั ซึ! งแปรไปตามเวลาและความเสี!ยงที!มีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท์ี!ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอื์!น จะพิจารณามูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที! ก่อให้เกิดเงินสด 
ที!สินทรัพยน์ั"นเกี!ยวขอ้งดว้ย 

การปรับลดการดอ้ยค่า 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกปรับลด เมื!อมูลค่าที!คาดวา่จะไดร้ับคืนเพิ!มขึ"น
ในภายหลงั และการเพิ!มขึ"นนั"นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที!เคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที!บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและตราสารหนี" ที!จัดประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื!อขาย การปรับลดการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินที!เป็นตราสารทุนที!จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื!อขาย การปรับลดจะถูกรับรู้
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับลด ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์!ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงินอื!นๆ ที!เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงานว่ามี
ขอ้บ่งชี" เรื!องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลด หากมีการเปลี!ยนแปลงประมาณ
การที!ใช้ในการคาํนวณมูลค่าที!คาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลดเพียงเท่าที!
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื!อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 
เสมือนหนึ!งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.13 หนี"สินที!มีภาระดอกเบี"ย 
หนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ยบนัทึกเริ!มแรกในมูลคา่ยติุธรรมหกัค่าใช้จ่ายที!เกี!ยวกบัการเกิดหนี" สิน ภายหลงั
จากการบนัทึกหนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอด
หนี" เริ!มแรกและยอดหนี" เมื!อครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุการกูย้ืมโดยใช้
วธีิอตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริง 

3.14 เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวยีนอื!น 
เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวยีนอื!นแสดงในราคาทุน 
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3.15 ผลประโยชนพ์นกังาน 
กองทนุสาํรองเลี"ยงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัให้มีกองทุนสาํรองเลี"ยงชีพซึ! งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที!
ได้กาํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี"ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษัทและบริษัทและได้รับการบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี" ยงชีพ
ดงักล่าวได้รับเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัและบริษัท เงินจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลี"ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เกิด
รายการนั"น 

ผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว 
ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานที!ตอ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
และผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที!ประมาณการไวซึ้! งคาํนวณโดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที!กาํหนด
ไวท้ั"งหมดซึ! งเกิดขึ"นจากการรับรู้ค่าใชจ่้ายของการประมาณการหนี" สินผลประโยชน์พนักงานในส่วน
ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น และรับรู้ค่าใชจ่้ายของผลประโยชนพ์นกังานในงบกาํไรขาดทุน 

ผลประโยชนเ์มื!อเลิกจา้ง  
ผลประโยชน์เมื!อเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน เมื!อกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงเจตนาผูกพนั
อยา่งชดัเจนเกี!ยวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดที้!จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั"ง
การเลิกจ้างก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเมื!อกลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอให้มีการออกจากงานโดย
สมัครใจ และมีความเป็นไปไดที้!จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั"น และสามารถประมาณจาํนวนของการ
ยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิน
กวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั"นของพนกังาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั"นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมื!อพนกังานทาํงานให ้
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หนี" สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที!คาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั"นหรือการปันส่วน
กาํไร หากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที!จะตอ้ง
จ่ายอนัเป็นผลมาจากการที!พนักงานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันี" สามารถประมาณไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายตุิธรรมของ
ตราสารทุนที!ออกให ้ณ วนัที!ใหสิ้ทธิ  

รายจ่ายของโครงการ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและบนัทึกเป็นส่วนเพิ!มในรายการ 
“สํารองสําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาที!การให้บริการ
และ/หรือผลงานที!กาํหนดไวใ้นโครงการเป็นไปตามเงื!อนไข 

3.16 ประมาณการหนี" สิน 
ประมาณการหนี" สินจะรับรู้ก็ต่อเมื!อกลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระหนี" สินตามกฎหมายที!เกิดขึ"นใน
ปัจจุบันหรือที!ก่อตวัขึ" นอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื!อชาํระภาระหนี" สินดงักล่าว ประมาณการหนี" สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดที!จะจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษี
เงินได ้เพื!อให้สะทอ้นจาํนวนที!อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ! งแปรไปตามเวลาและความเสี!ยงที!มี
ต่อหนี" สิน ประมาณการหนี" สินส่วนที!เพิ!มขึ"นเนื!องจากเวลาที!ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

3.17 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดที้!รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ!มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพเิศษ 

การขายสินคา้และใหบ้ริการ 
รายได้จากการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน เมื!อได้โอนความเสี! ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของสินคา้ที!มีนัยสําคญัไปใหก้บัผูซื้"อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือ
บริหารสินคา้ที!ขายไปแลว้นั"นหรือมีความไม่แน่นอนที!มีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากการขายสินคา้หรือให้บริการนั"น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายได้และตน้ทุนที!เกิดขึ"นไดอ้ยา่ง
น่าเชื!อถือ หรือ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที!จะตอ้งรับคืนสินคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื!อมีการใหบ้ริการ 
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รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!และค่าบริการศนูยใ์ห้ข่าวสารบริการทางโทรศพัทรั์บรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เมื!อไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทร์บัรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื!อไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 

รายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตและบริการอื!นๆ รับรู้เมื!อมีการให้บริการแก่ลูกค้า รายได้
ค่าบริการตามสัญญาออกแบบและติดตั"งระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และการสื!อสาร (“ไอซีที”) 
รับรู้ตามขั"นความสาํเร็จของงาน ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงานและในงวดบญัชีที!มีการให้บริการ 

รายไดค้า่เช่า 
รายไดค้่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเริ!มแรก
ที!เกิดขึ"นเป็นการเฉพาะเพื!อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ!งของคา่เช่าทั"งสิ"นตามสัญญา 

รายไดด้อกเบี"ย 
รายไดด้อกเบี"ยบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทกึในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง 

3.18 ตน้ทนุทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบี"ยจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี" สินส่วนที!เพิ!มขึ"นเนื!องจาก
เวลาที!ผา่นไป และสิ!งตอบแทนที!คาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินที!ถือไว้
เพื!อขาย ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที!รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน หรือขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหนี"การคา้) และขาดทุนจากเครื!องมือป้องกนัความเสี!ยง
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนการกูย้ืมที!ไม่ไดเ้กี!ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์!เขา้เงื!อนไขรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทนุ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริง 
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3.19 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพื!อเช่าสินทรัพยโ์ดยที!ความเสี!ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที!ตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจาก
สิ!งตอบแทนจูงใจที!ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านั"น 

ค่าใชจ่้ายที!เกิดขึ"นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบี"ยปรับที!ตอ้งจ่ายให้กบั
ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีที!การยกเลิกนั"นเกิดขึ"น 

สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ! งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเสี!ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิ# ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึก
สินทรัพยท์ี!เช่าในมูลค่ายติุธรรม ณ วนัเริ!มตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั"นตํ!า
ที!จะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ!ากว่า ค่าเสื!อมราคาของสินทรัพยที์!เช่าคาํนวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบี"ยหรือค่าใชจ้่ายทางการเงินคาํนวณโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบี" ยที!แทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี"ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื!อม
ราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

3.20 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที!เกี!ยวกบั
รายการที!เกี!ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการที!รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื!น 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีที!คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนประจาํปีที!ตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที!ประกาศใช้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที!เกี!ยวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั !วคราวที!เกิดขึ"นระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี" สินและจาํนวนที!ใช้เพื!อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื!อเกิดจากผลแตกต่างชั!วคราวดงัต่อไปนี"  การรับรู้ค่าความนิยมในครั" งแรก การ
รับรู้สินทรัพย์หรือหนี" สินในครั" งแรกซึ! งเป็นรายการที!ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั"นไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างที!เกี!ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีที!จะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการที!กลุ่มบริษทัและบริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี" สินตาม
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที!สิ"นรอบระยะเวลาที!รายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีที!คาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชั!วคราวเมื!อมีการ
ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราภาษีที!ประกาศใช้หรือที!คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที!ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที!ตอ้งจ่ายเพิ!มขึ"น 
และมีดอกเบี"ยที!ตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัและบริษทั เชื!อว่าไดต้ั"งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงิน
ได้ที!จะจ่ายในอนาคต ซึ! งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี" อยูบ่นพื"นฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเกี!ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี!ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัเปลี!ยนการตดัสินใจโดยขึ"นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ที!มีอยู ่การเปลี!ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดใ้นรอบระยะเวลาที!
รายงานที!เกิดการเปลี!ยนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนี" สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถหักกลบไดเ้มื!อ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที!จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี" สินภาษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้"ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษี
เดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั"นกิจการมีความตั"งใจจะจ่ายชาํระหนี" สินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั"งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี" สินใน
เวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื!อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื!อเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั!วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ วันสิ" นรอบระยะเวลาที!รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที!
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

3.21 กาํไรตอ่หุน้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทั แสดงกาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อ
หุ้นขั"นพื"นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัและบริษัทดว้ย
จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี!ยถ่วงนํ" าหนักที!ออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามัญที!ซื"อคืน 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัที!ปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุ ้นสามญัถวัเฉลี!ยถ่วงนํ" าหน ักที !ออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามัญที!ซื" อคืน และ
ผลกระทบของตราสารที!อาจเปลี!ยนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั"งหมดและสิทธิซื"อหุ้นของพนกังาน 

3.22 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที!รายงานต่อประธานเจา้หน้าที!บริหารของกลุ่มบริษทัจะแสดงถึงรายการ
ที!เกิดขึ"นจากส่วนงานดาํเนินงานนั"นโดยตรงรวมถึงรายการที!ไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  

3.23 การใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้ริหาร 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้ง
อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั"งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ! งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสินทรัพย ์หนี" สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี!ยวกับ
สินทรัพยแ์ละหนี" สินที!อาจเกิดขึ"น ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงาน รวมทั"งการแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู ้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์  
ณ ขณะนั"น ผลที!เกิดขึ"นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั"น 

การใชดุ้ลยพินิจที!สาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัต่อไปนี"  

การรับรู้ตน้ทนุของสินทรัพยแ์ละการคิดค่าเสื!อมราคาของสินทรัพย ์
การรับรู้ตน้ทุนที!เกิดขึ"นเป็นส่วนหนึ! งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที!ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะสิ"นสุดเมื!อผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้วา่สินทรัพยน์ั"นอยูใ่นสภาพที!พร้อมจะใช้งาน
ไดต้ามความประสงคข์องผูบ้ริหาร นอกจากนั"น นโยบายการบญัชีวิธีการคิดค่าเสื!อมราคาและการประมาณ
อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรพัยย์งัคงใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการทบทวนอย่างสมํ!าเสมอทุกรอบ
ระยะเวลาบญัชี 
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การดอ้ยค่า 
สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัที!ในงบแสดงฐานะการเงินวา่มี
ข้อบ่งชี"  เรื!องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที!มีข้อบ่งชี" จะทาํการประมาณมูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์ 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที!เกี!ยวขอ้งกบัผลขาดทุนสะสมยกมา 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เมื!อบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีใน
อนาคต และโอกาสที!บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที!จะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี
สะสม 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที!สาํคญั 
รายการที!มีการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการตั"งประมาณการหนี" สินที!อาจเกิดขึ"นจากคดีความที!
สาํคญัเนื!องจากผลคดียงัไม่สิ"นสุด 

3.24 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายตุิธรรมเป็นราคาที!จะไดร้ับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื !อโอนหนี" สินในรายการที!
เกิดขึ"นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที!วดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั"นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หนี" สินรายการใดรายการหนึ!ง กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี" สินนั"นซึ! ง
ผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี" สิน ณ วนัที!วดัมูลค่า โดยการวดั
มูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินนี"ใชต้ามเกณฑต์ามที!กล่าว 

นอกจากนี"  การวดัมูลค่ายตุิธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั"นเป็นระดบัที! 1 ระดบัที! 2 และระดบัที! 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขั"นของขอ้มูลที !สามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลที!ใชว้ดัมูลค่า
ยติุธรรม ซึ! งมีดงัต่อไปนี"  

- ระดบัที! 1 เป็นราคาเสนอซื"อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที!มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์
หรือหนี" สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั"น ณ วนัที!วดัมูลค่า 

- ระดบัที! 2 เป็นขอ้มูลอื!นที!สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั"นหรือ
หนี" สินนั"นนอกเหนือจากราคาเสนอซื"อขายซึ! งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที! 3 เป็นขอ้มูลที!ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั"นหรือหนี" สินนั"น 
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4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 

เงินสดในมือ  6 9 1 2 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 34 567 712 4 5 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 34 10,625 12,572 326 261 
เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ไม่เกิน 3 เดือน  1 - - - 
เงินลงทุนระยะสั"นที!มีสภาพคล่องสูง  88 - - - 
  11,287 13,293 331 268 
หกั เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 (2,220) (2,643) - - 

รวม  9,067 10,650 331 268 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 
สกุลเงินบาท  8,145 10,401 328 215 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  657 206 1 52 
สกุลเงินยโูร  265 43 2 1 

รวม  9,067 10,650 331 268 

ณ วนัที!  31 ธันวาคม 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีอตัราดอกเบี" ยที!
แท้จริงในอตัราระหว่างร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.30 ต่อปี และร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี ตามลาํดับ  
(ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 0.03 ถึงรอ้ยละ 1.68 ต่อปี และร้อยละ 0.03 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี ตามลาํดบั) 

5. เงนิฝากธนาคารที"สามารถใช้เป็นการเฉพาะ  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที!บงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัยอ่ยตอ้ง
ฝากเงินสดที!รับล่วงหน้าจากลูกคา้ไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหนา้จาก
ลูกคา้ของบริษทัยอ่ย และไม่สามารถนาํไปใช้สาํหรับวตัถุประสงคอื์!นนอกจากชาํระให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านั"น 
ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารที!สามารถใช้เป็นการเฉพาะในงบการเงินรวมมีจาํนวนเงิน 
2,221 ลา้นบาท (ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560: 2,643 ลา้นบาท) 
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6. ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!หมุนเวยีนอื"น 
ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!น ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 

ลกูหนี!การค้า      
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 34     

ลูกหนี"การคา้  105 53 15 18 
รายไดค้า้งรับ  68 107 3 3 

  173 160 18 21 
บุคคลหรือกิจการอื!นๆ      

ลูกหนี"การคา้  9,672 7,902 180 173 
รายไดค้า้งรับ  7,957 7,580 1,575 1,581 

  17,629 15,482 1,755 1,754 

รวมลูกหนี!การค้า  17,802 15,642 1,773 1,775 
หกั  ค่าเผื!อหนี" สงสัยจะสูญ  (1,441) (1,463) (99) (101) 

ลกูหนี!การค้า - สุทธิ  16,361 14,179 1,674 1,674 

ลกูหนี!อื"น      
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  2,240 2,306 13 14 
ลูกหนี"  - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น      

โทรศพัทเ์คลื!อนที!  137 175 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ!มรอขอคืน  428 310 - - 
อื!นๆ  76 101 99 531 
รวมลูกหนี!อื"น  2,881 2,892 112 545 

รวมลูกหนี!การค้าและลกูหนี!หมุนเวยีนอื"น 19,242 17,071 1,786 2,219 

(กลบัรายการ) หนี" สูญและหนี"สงสยัจะสูญ     
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม  2,175 2,199 (1) (12) 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหนี"การคา้ มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

บุคคลหรือกจิการที"เกี"ยวข้องกนั      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระน้อยกว่า 3 เดือน  171 159 18 21 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน - 1 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน     

แต่ไม่เกิน 12 เดือน - - - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 2 - - - 
 173 160 18 21 

บุคคลหรือกจิการอื"นๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระน้อยกว่า 3 เดือน  14,472 13,002 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 669 563 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน     

แต่ไม่เกิน 12 เดือน 582 112 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 1,906 1,805 1,755 1,754 
 17,629 15,482 1,755 1,754 
หกั  ค่าเผื!อหนี" สงสัยจะสูญ (1,441) (1,463) (99) (101) 

 16,188 14,019 1,656 1,653 

ลกูหนี!การค้า - สุทธิ 16,361 14,179 1,674 1,674 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื!อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั"งแต่ 14 วนัถึง 120 วนั 
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ลูกหนี"การคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มดีงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

สกุลเงินบาท  14,535 11,846 1,674 1,674 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  1,824 2,316 - - 
สกุลเงินยโูร  2 17 - - 

รวม  16,361 14,179 1,674 1,674 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษัทมียอดหนี"คงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่งรายได้
จากการให้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ซึ! งยอดคงเหลือดงักล่าวแสดงเป็นหนี" คงคา้งนานเกิน 12 เดือน เป็น
จาํนวนเงิน 1,584  ลา้นบาท และ 1,574 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560: 1,584 ลา้นบาท และ 1,574 ลา้น
บาท ตามลาํดบั) 

เมื!อวนัที! 16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ื!นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ชาํระหนี"ดงักล่าวพร้อมดอกเบี"ยรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,526 ลา้นบาท 

เมื! อว ันที!  1 พ ฤษภาคม 2560 คณ ะอนุญ าโตตุลาการมี คําชี" ขาดให้ ทีโอทีชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จาก 
การให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตั"งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกนัยายน 2555 ให้กบับริษทัเป็น
จาํนวน 1,355 ล้านบาท พร้อมดอกเบี" ยตั" งแต่วนัชี" ขาด จนกว่าจะชําระเสร็จเป็นจํานวนร้อยละ 7.5 ต่อปีของ 
เงินตน้ดงักล่าว นอกจากนี"  ทีโอทีตอ้งชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศตั"งแต่
เดือนตุลาคม 2555 เป็นตน้ไปจนกวา่จะหมดภาระผูกพนัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในวนัที! 30 กนัยายน 2558 
หรือไดม้ีการตกลงแกไ้ขหรือทาํสัญญากนัใหม่ 

ต่อมาในวนัที! 7 กนัยายน 2560 บริษัทไดรั้บคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที! 1148/2560 ลงวนัที!  17 กรกฎาคม 2560 ซึ! ง 
ทีโอทียื!นฟ้องเพิกถอนคําชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที! ชี" ขาดให้ทีโอทีชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตามขอ้ความขา้งตน้ ขณะนี"คดีอยู่ในขั"นตอนของศาลปกครองกลาง 

เมื!อวนัที! 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ไดย้ื!นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เรียกร้องใหบ้ริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ จาํนวน 9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้องพร้อมดอกเบี"ยรวมเป็นจาํนวนเงิน 
11 ลา้นบาท 
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เมื!อวนัที!  31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาให้ กสท. ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศให้กบั DPC จาํนวน 2.56 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงิน
ตน้จาํนวนดังกล่าว จนกว่าจะชําระเสร็จสิ"น นับแต่วนัฟ้องคดีเป็นตน้ไปจนกว่าจะชําระเสร็จสิ"น โดยให้ชาํระ
ภายใน 60 วนั จากวนัที!คดีสิ"นสุด 

ต่อมาเมื!อวนัที! 29 มิถุนายน 2561 DPC ยื!นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ที!
ให้ กสท.ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ตามอตัราค่าตอบแทนการใช้
และเชื!อมต่อ ตามคาํสั!งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบบั 11/2553 เรื!อง ให้ใชอ้ตัราคา่ตอบแทน
การเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอตัราอา้งอิง ซึ! งมิใช่อตัราที! DPC และ กสท. ตกลงร่วมกนัตามขอ้ตกลง
แบ่งส่วนรายได ้ขณะนี"คดีอยูใ่นขั"นตอนของศาลปกครองสูงสุด 

7. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
สินคา้สาํเร็จรูป 3,916 4,029 - - 
วสัดุและอะไหล่ 2 9 - - 
อะไหล่เพื!อการซ่อมแซม     

เครือข่ายโทรศพัทเ์คลื!อนที! 505 687 363 363 
 4,423 4,725 363 363 
หกั  ค่าเผื!อสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า     

ของสินคา้คงเหลือ (600) (774) (363) (363) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 3,823 3,951 - - 

กลุ่มบริษทักลบัรายการค่าเผื!อสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 
2561 จาํนวน 174 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2560: งบการเงินรวม 
393 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 19 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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8. เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
รายการเคลื!อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม มีด ังนี"  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 
  2561  2560 
ณ วนัที! 1 มกราคม  31 24 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (13) 7 
ณ วันที" 31 ธันวาคม  18 31 

รายการเคลื!อนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
ณ วนัที! 1 มกราคม 59  15 
เงินลงทนุเพิ!มขึ"น 787 45 
ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมคา้ (110)  (1) 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 736 59 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 

เมื!อวนัที! 6 ธันวาคม 2559 บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“ABN”) ซึ! งเป็นบริษัทย่อยได้ลงทุน              
ใน บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AN”) เป็นจาํนวน 599,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดย ABN ได้ชําระ                  
ค่าหุ้นในราคาหุ้นละ 25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 60 ต่อมา                 
เมื!อวนัที! 19 มกราคม 2560 ABN ไดช้าํระเงินค่าหุ้นส่วนที!เหลือ ในราคาหุ้นละ 75 บาท เป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท 

บริษทั แรบบทิ - ไลน์ เพย์ จาํกดั 

เมื!อวนัที! 2 พฤศจิกายน 2560  ที!ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อนุมัติให้ลงทุนในบริษัท แรบบิท - ไลน์ เพย ์จาํกัด 
(“RLP”) ต่อมา เมื!อวนัที! 5 มีนาคม 2561 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั (“AMP”) ซึ! งเป็นบริษัทย่อยไดเ้ขา้ทาํ
สัญญาผูถื้อหุ้นกบับริษทั แรบบิทเพย ์ซิสเทม จาํกดั และ Line Pay Corporation สําหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 
33.33 หรือ 1,999,998 หุ้น ของ RLP ในราคาหุ้นละ 393.75 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 787 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์
การลงทุนนี" เพื!อขยายธุรกิจในดา้นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์ และการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ เพื!อรองรับ
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในเศรษฐกิจแบบดิจิทลั 
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เงนิลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรบัจากเงินลงทุนเหล่านั"นสาํหรับแต่ละปี มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  เงนิปันผลรับ 
 2561 2560 2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ)               
บริษัทร่วม                 
บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั 29 29 50 50 15 15 18  31  -  - 

              
การร่วมค้า              
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 60 60 100 100 60 60 69  59  -  - 

              
บริษทั แรบบิล-ไลน ์เพย ์ จาํกดั 33.33 - 600 - 787 - 667  -  -  - 
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สรุปขอ้มูลฐานะทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้และผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิ"นสุดวนัเดียวกนั มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

  

วันที" 

รายงาน 

สัดส่วนความ

เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

  

สินทรัพย์

หมุนเวยีน 

  

สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวยีน 

  

สินทรัพย์รวม 

  

หนี!สิน

หมุนเวยีน 

  

หนี!สิน 

ไม่หมุนเวยีน 

  

หนี!สินรวม 

  

รายได้ 

รวม 

  

ค่าใช้จ่าย 

รวม 

  

กาํไร 

(ขาดทุน) 

ปี 2561               

บริษัทร่วม            
บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 126  499  625 503 46 549 145 163 (18) 

            
การร่วมค้า            
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 60 62  90  152 37 - 37 40 21 19 

              
บริษทั แรบบิล ไลน ์เพย ์ จาํกดั    31 ธนัวาคม 33.33 1,414  197  1,611 571 5 576 215 590 (375) 

              

ปี 2560               

บริษัทร่วม            
บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 113  567  680 527 59 586 204 192 12 

            

การร่วมค้า            
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 60 71  85  156 50 10 60 3 6 (3) 
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9. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
รายการเคลื!อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560 

บริษัทย่อย    
ณ วนัที! 1 มกราคม 22,650 11,591 
เงินปันผลรับระหวา่งปี (30,540) (16,361) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 30,045 28,989 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นในบริษทัยอ่ย - 698 
ลงทนุในบริษทัยอ่ยเพิ!มขึ"น 4 - 
การลดทุนของบริษทัยอ่ย - (2,267) 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม  22,159 22,650 

 

การลดทุนในบริษทัย่อย 

บริษัท ดจิติอล โฟน จาํกดั 

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

การลงทุนในบริษทัย่อย 

บริษัท แอดวานซ์ ดิจทิัล ดสิทริบวิชั"น จํากดั 

เมื! อว ันที!  2 ตุลาคม 2560 ที!ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติมติให้จัดตั" งบริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล  
ดิสทริบิวชั!น จาํกดั (“ADD”) เป็นบริษทัย่อย เพื!อประกอบธุรกิจดา้นนายหนา้ประกนัภยั ADD มีทุนจดทะเบียน
จาํนวน 4 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ADD ไดจ้ดทะเบียนจัดตั"งกบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยเ์มื!อวนัที! 8 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยบริษัทถือหุ้นจาํนวน 39,997 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
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เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ณ วนัที! 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทนุเหล่านั"นสาํหรับแต่ละปี มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  เงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย รายได้เงนิปันผลสําหรับปี 
 2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ)                

บริษัทย่อย                  
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99 99.99 272  272  811  811  316 480  226  46 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 98.55 98.55 914  914  10,226  10,226  4,117 4,078  -  - 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด  จาํกดั 99.99 99.99 250  250  250  250  292 290  37  30 
บริษทั แอดวานซ์  เอม็เปย ์จาํกดั 99.99 99.99 300  300  336  336  711 790  543  267 
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั 99.99 99.99 100  100  100  100  141 156  55  102 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 1,350  1,350  1,485  1,485  11,169 14,197  23,720  13,674 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 300  300  300  300  1,507 443  642  75 
บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั 99.99 99.99 50  50  50  50  198 209  283  238 
บริษทั แฟกซ ์ไลท ์จาํกดั 99.98 99.98 1  1  1  1  2,290 788  3,265  1,050 
บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั 99.99 99.99 50  50  50  50  1,279 1,130  1,769  880 
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 75  75  75  75  139 89  -  - 
บริษทั แอดวานซ์ ดิจทิลั ดิสทริบิวชั!น จาํกดั 99.99 - 4  -  4  -  - -  -  - 

รวม      13,688  13,684  22,159 22,650  30,540  16,362 
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10. เงนิลงทุนระยะยาวอื"น  
เงินลงทนุระยะยาวอื!น ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินที!ถูกจาํกดัการใช ้ 11 11 -  - 
เงินลงทุนระยะยาวอื!น 49 48 48 48 
รวม 60 59 48 48 

 

เงนิฝากประจํากับสถาบนัการเงนิที"ถูกจาํกดัการใช้ 

ณ  วัน ที!  31 ธัน วาคม 2561 กลุ่ ม บริษัท มี เงินฝากประจํากับส ถาบันการเงินจํานวน เงิน  11 ล้านบ าท  
(ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2560: 11 ลา้นบาท) ซึ! งวางไวเ้ป็นหลกัประกนัในการที!ธนาคารออกหนังสือคํ" าประกนั
เกี!ยวกบัการปฏิบติัตามสญัญา 

เงนิลงทุนอื"น 

บริษทั เนชั"นแนล ดิจทิัลไอด ีจํากดั 

เมื!อวนัที!  22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกัด (“AMP”) ซึ! งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงทุนในบริษัท 
เนชั!นแนล ดิจิทลัไอดี จาํกดั จาํนวน 5,769 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวม 0.58 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 
ของทนุจดทะเบียน วตัถุประสงคข์องการลงทุนนี" เพื!อรองรับการเปลี!ยนแปลงดา้นกลยทุธ์แบบดิจิทลั 
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11. ที"ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคลื!อนไหวของที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ที!เกิดขึ"นในระหวา่งปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วนัที" เพิ"มขึ!น ลดลง  เพิ"มขึ!นจาก  โอน/อื"นๆ  ยอด ณ วนัที" 

 1 มกราคม    การซื!อ    31 ธันวาคม 

 2561    ธุรกจิ    2561 

ราคาทุน             
       ที!ดิน  526 99 -  172 - 797 
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 419 - (1) 254 30 702 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,819 248 (65) - (5) 1,997 
       คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ ์ 190,017 19,915  (2,466) 1,130 4,468 213,064 

 เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,305 103 (39) 559 62 1,990 
 อุปกรณ์การสื!อสารเพื!อใหเ้ช่า 8 - (8) - - - 
 ยานพาหนะ 192 28 (50) 12 - 182 

รวม 194,286 20,393 (2,629) 2,127 4,555 218,732 
 
ค่าเสื"อมราคาสะสม 

     

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (380) (14) - (27) - (421)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,070) (278) 37 - 3 (1,308)
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ ์ (64,054) (24,349) 1,280  (844) (251) (88,218)
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,035) (149) 34  (290) (3) (1,443)
อุปกรณก์ารสื!อสารเพื!อให้เช่า (4) -  4  - - - 
ยานพาหนะ (118) (32) 38  (8) - (120)

รวม (66,661) (24,822) 1,393 (1,169) (251) (91,510)
สินทรัพยที์!อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตั"ง 6,166 2,611 (42) - (4,252) 4,483 
หกั คา่เผื!อการดอ้ยค่า (354) - 406 - (52) - 
      คา่เผื!ออุปกรณ์ที!ยกเลิกการใชง้าน (858) (635) - - - (1,493)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 132,579 (2,453) (872) 958 - 130,212 
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ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 ยอด ณ วนัที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  โอน/อื"นๆ  ยอด ณ วนัที" 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2560       2560 

ราคาทุน         
ที!ดิน  524  2  -  -  526 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 443  1  (25)  - 419 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,595  279  (67)  12 1,819 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ์ 151,470  33,634  (1,474)  6,387 190,017 
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์         

สาํนกังาน 1,205  95  (19)  24 1,305 
อุปกรณก์ารสื!อสารเพื!อให้เช่า 8  -  -  - 8 
ยานพาหนะ 212  31  (51)  - 192 

รวม 155,457  34,042  (1,636)  6,423  194,286 
         

ค่าเสื"อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (398)  (6) 24 - (380) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (864)  (250) 34 10 (1,070) 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ์ (44,296)  (21,108) 1,350 - (64,054) 
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์       

สาํนกังาน (952)  (90) 17 (10) (1,035) 
อุปกรณก์ารสื!อสารเพื!อให้เช่า (4)  -  - - (4) 
ยานพาหนะ (125)  (33) 40 - (118) 

รวม (46,639)  (21,487) 1,465 - (66,661) 
สินทรัพยที์!อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง       

และติดตั"ง 9,944  2,649 (3) (6,424) 6,166 
หกั ค่าเผื!อการดอ้ยค่า (355)  -  1  - (354) 
 ค่าเผื!ออุปกรณ์ที!ยกเลิกการใชง้าน (136)  (722) - - (858) 

ที"ดิน อาคารและอปุกรณ์ 118,271  14,482 (173) (1) 132,579 

          
ค่าเสื"อมราคาสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม         

2561       ล้านบาท  24,822 

2560       ล้านบาท  21,487 
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ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอด ณ วันที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  โอน/อื"นๆ  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2561       2561 

ราคาทุน         
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128  - - - 128 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 304   7   (7)  6  310 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ์ 3,635  1  - - 3,636 
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์          

สาํนกังาน 558  12  (17)  - 553 
ยานพาหนะ 74  18  (28)  - 64 

รวม 4,699  38  (52)  6  4,691 
          

ค่าเสื"อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) - - - (127) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (254 ) (19) 7 - (266) 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ์ (3,492) (31) - - (3,523) 
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์      

สาํนกังาน (536) (11) 16 - (531) 
ยานพาหนะ (42) (13) 22 - (33) 

รวม (4,451)  (74)  45  - (4,480) 
สินทรัพยที์!อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง          

และติดตั"ง 6  6  - (6)  6 
ที"ดิน อาคารและอปุกรณ์ 254  (30)  (7)  - 217 
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ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอด ณ วันที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  โอน/อื"นๆ  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2560       2560 

ราคาทุน         
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 322  -  (194)  -  128 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 363  15  (81)  7  304 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ์ 4,615  -  (980)  -  3,635 
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์          

สาํนกังาน 652  2  (96)  -  558 
ยานพาหนะ   83  19  (28)  -  74 

รวม 6,035  36  (1,379)  7  4,699 
          

ค่าเสื"อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (318) (1) 192 - (127) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (309) (19) 74 - (254) 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ์ (4,424) (36) 968 - (3,492) 
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์      

สาํนกังาน (614) (13) 91 - (536) 
ยานพาหนะ (48) (16) 22 - (42) 

รวม (5,713)  (85)  1,347  -  (4,451) 
สินทรัพยที์!อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง          

และติดตั"ง 15  -  (2)  (7)  6 
ที"ดิน อาคารและอปุกรณ์ 337  (49)  (34)  -  254 

          

ค่าเสื"อมราคาสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม     
2561    ล้านบาท 74 

2560    ล้านบาท 85 

มูลค่าสุทธิทางบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 
2561 มีจาํนวน 135 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 
2560: 163 ลา้นบาท และ 29 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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12. สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 
รายการเคลื!อนไหวของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการที!เกิดขึ"นในระหวา่งปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 
  ยอด ณ วนัที"  ลดลง  โอน/อื"นๆ  ยอด ณ วนัที" 
 1 มกราคม   31 ธันวาคม 
 2561   2561 
ราคาทุน     
ณ วนัที! 1 มกราคม 1,248 (945) (303) - 
ณ วันที" 31 ธันวาคม 1,248 (945) (303) - 
         
ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
ณ วนัที! 1 มกราคม (1,038) 787 251 - 
ณ วันที" 31 ธันวาคม (1,038) 787 7 251  - 
ค่าเผื"อการด้อยค่า (210) 158 52  - 
รวม - - -  - 

13. ค่าความนยิม 

รายการเคลื!อนไหวของค่าความนิยมที!เกิดขึ"นในระหวา่งปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม 

  2561  2560 

ราคาทุน    
ณ วนัที! 1 มกราคม  14,352 14,352 
เพิ!มขึ"นจากการซื"อธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 37)  2,847 - 

ณ วันที" 31 ธันวาคม  17,199 14,352 
     
ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
ณ วนัที! 1 มกราคม  (7,662)  (7,662) 

ณ วันที" 31 ธันวาคม  (7,662)  (7,662) 

ค่าเผื"อการด้อยค่า  (6,655)  (6,655) 

รวม  2,882  35 
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14. ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคม 
รายการเคลื!อนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมที!เกิดขึ"นในงบการเงินรวมระหว่างปีสิ"นสุดวนัที! 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที"  เพิ"มขึ!น  ยอด ณ วนัที" 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 

 2561    2561 

ราคาทุน      
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 124,142  12,302  136,444 

รวม 124,142  12,302  136,444 
      

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม (16,618) (8,077) (24,695) 

รวม (16,618)  (8,077) (24,695) 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคม 107,524  4,225 111,749 
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ณ วันที" 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ยอด ณ วนัที"  เพิ"มขึ!น  ยอด ณ วนัที" 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2560    2560 

ราคาทุน      
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 124,142  -  124,142 

รวม 124,142  -  124,142 
      

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม (8,764) (7,854) (16,618) 

รวม (8,764)  (7,854) (16,618) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคม 115,378  (7,854) 107,524 

      
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม  

2561   ล้านบาท  8,077 

2560   ล้านบาท  7,854 

เมื! อว ันที!  27 พ ฤษภ าคม  2559 บ ริษัท เป็ นผู้ช นะการป ระมู ลใบ อนุญ าตให้ ใช้ค ลื!น ความถี!  900 MHz 
ดว้ยราคาประมูลรวมทั"งสิ"น 75,654 ลา้นบาท บริษทัได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี! 900 MHz(“ใบอนุญาตฯ”)  
อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“กสทช”) ตามเงื!อนไขและขอ้กาํหนดที!ระบุไวใ้นการประมูลเมื!อวนัที! 28 มิถุนายน 2559 โดยบริษทัไดช้าํระ
เงินงวดแรกเป็นจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ!มรวมเป็นเงินทั"งสิ"น 8,603 ลา้นบาท พร้อม
วางหนงัสือคํ"าประกนัจากธนาคารเพื!อค ํ"าประกนัการชาํระเงินในส่วนที!เหลือใหก้บั กสทช. โดยเงินงวดที! 2 และ 
3 อีกร้อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิ!มจะชาํระในปีที!สองและปีที!สามนับจากวนัจ่ายชาํระครั" งแรกในแต่ละปี และ
ส่วนที!เหลือชาํระในปีที!สี!   
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เมื!อวนัที! 19 สิงหาคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย เป็นผูช้นะการ
ประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!  1800 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทั" งสิ" น 12,511 ล้านบาท AWN ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี! 1800 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงื!อนไขและข้อกาํหนดที!ระบุไวใ้นการประมูล 
เมื!อวนัที! 19 กนัยายน 2561 AWN ไดช้าํระเงินประมูลคลื!นความถี!งวดที!หนึ!งจาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและ
ภาษีมูลค่าเพิ!มรวมเป็นเงินทั"งสิ"น 6,693 ลา้นบาท พร้อมวางหนังสือคํ"าประกนัจากธนาคารเพื!อค ํ"าประกนัการชาํระ
เงินในส่วนที!เหลือใหก้บั กสทช. โดยจะชาํระงวดที! 2 และงวดที! 3 อีกร้อยละ 25 ในปีที!สองและปีที!สาม 

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!รับรู้เมื!อเริ!มแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนที!ไดม้า
ของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอื"น 
รายการเคลื!อนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!นที!เกิดขึ"นในระหวา่งปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วนัที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  เพิ"มขึ!นจาก  โอน/อื"นๆ  ยอด ณ วนัที" 

 1 มกราคม      การซื!อ    31 ธันวาคม 
 2561      ธุรกจิ   2561 

ราคาทุน        
มูลค่าความสมัพนัธ์ที!มีกบัลูกคา้ -  -  -  167  - 167 
มูลค่าสัญญาที!มีกบัลูกคา้ -  -  -  139  - 139 
คา่สิทธิในการใชโ้ครงขา่ย           
เคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงปลายทาง -  -  -  86  - 86 

คา่ลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ 8,278  719 (12) 114 204 9,303 
รวม 8,278  719 (12) 506 204 9,695 

        
ค่าตดัจําหน่ายสะสม        

มูลค่าความสมัพนัธ์ที!มีกบัลูกคา้ -  (33) - - - (33) 
มูลค่าสัญญาที!มีกบัลูกคา้ -  (28) - - - (28) 
คา่สิทธิในการใชโ้ครงขา่ย        
เคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงปลายทาง -  (8) - (53) - (61) 

คา่ลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ (4,134) (911) 10 (80) - (5,115) 
รวม (4,134)  (980) 10 (133) - (5,237) 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั"ง 355  483 - - (204) 634 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื"น 4,499  222 (2) 373 - 5,092 
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ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอด ณ วนัที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  โอน/อื"นๆ  ยอด ณ วนัที" 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2560       2560 

ราคาทุน         
คา่ลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ 7,206  946 (1) 127 8,278 

รวม 7,206  946 (1) 127 8,278 
       

ค่าตดัจําหน่ายสะสม       
คา่ลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ (3,327) (808) 1 - (4,134) 

รวม (3,327)  (808) 1 - (4,134) 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั"ง 220  261 - (126) 355 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื"น 4,099  399 - 1 4,499 

          

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม       
2561       ล้านบาท 980 

2560       ล้านบาท 808 
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ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอด ณ วนัที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  โอน/อื"นๆ  ยอด ณ วนัที" 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2561       2561 

ราคาทุน         
คา่ลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ 323  -  -  -  323 

รวม 323  -  -  -  323 
          

ค่าตดัจําหน่ายสะสม          
คา่ลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ (295) (11) - - (306) 

รวม (295)  (11) - - (306) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื"น 28  (11)  - -  17 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอด ณ วนัที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  โอน/อื"นๆ  ยอด ณ วนัที" 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2560       2560 

ราคาทุน         
คา่ลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ 455  -  (132)  -  323 

รวม 455  -  (132)  -  323 
         

ค่าตดัจําหน่ายสะสม         
คา่ลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ (408) (14) 127 - (295) 

รวม (408)  (14)  127  -  (295) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื"น 47  (14)  (5)  -  28 

          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม       

2561       ล้านบาท  11 

2560       ล้านบาท  14 
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16. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
สินทรัพยแ์ละหนี"สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560  2561 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,300  2,590  613  565 
หนี" สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (90)  (28)  -  (5) 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 3,210  2,562  613  560 

รายการเคลื!อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี" สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที!เกิดขึ"นในระหว่างปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 
ประกอบดว้ย 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

   บนัทกึเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   

 ยอด ณ วนัที"  กาํไรขาดทุน  การซื!อธุรกจิ  ยอด ณ วนัที" 

 1 มกราคม      31 ธันวาคม  

 2561    2561 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
ลูกหนี"การคา้ (คา่เผื!อหนี"สงสัยจะสูญ) 269 (12) 9 266 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื!อสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลคา่ของสินคา้) 77 (30) - 47 
รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 365 43 - 408 
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 410 -  - 410 
ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 394 40 32 466 
ขาดทุนสะสม 108 43 - 151 
ใบอนุญาตใหใ้ช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย (ดอกเบี"ยรอ

ตดับญัชี) 506 260 - 766 
ค่าเผื!ออุปกรณ์ที!ยกเลิกการใชง้าน 171 128 - 299 
อื!นๆ 290 187 10 487 

รวม 2,590 659 51 3,300 
    
หนี!สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี   
อื!นๆ (28) 18 (80) (90) 

รวม (28) 18 (80) (90) 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 2,562 677 (29) 3,210 
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ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

   บนัทกึเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน   

 ยอด ณ วันที"  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม    เบด็เสร็จอื"น  31 ธันวาคม  

 2560    2560 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
ลูกหนี"การคา้ (คา่เผื!อหนี"สงสัยจะสูญ) 242 27 - 269 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื!อสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลคา่ของสินคา้) 151 (74) - 77 
รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 399 (34) - 365 
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 410 - - 410 
ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 528 70 (204) 394 
ขาดทุนสะสม 400 (292) - 108 
ใบอนุญาตใหใ้ช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย (ดอกเบี"ยรอตดั

บญัชี) 199 307 - 506 
ค่าเผื!ออุปกรณ์ที!ยกเลิกการใชง้าน 27 144 - 171 
อื!นๆ 283 7 - 290 

รวม 2,639 155 (204) 2,590 
    
หนี!สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี    
อื!นๆ (21) (7) - (28) 

รวม (21) (7) - (28) 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 2,618 148 (204) 2,562 
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ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทกึเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   

 ยอด ณ วนัที"  กาํไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที" 

 1 มกราคม    เบด็เสร็จอื"น  31 ธันวาคม  

 2561    2561 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 
 การใหบ้ริการในระยะเวลาคุม้ครอง) 

410 - - 410 

ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 47 6 -          53 

ขาดทุนสะสม 108 42 - 150 

รวม 565 48 - 613 

    

หนี!สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี    

อื!นๆ (5) 5 - - 

รวม (5) 5 - - 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 560 53 - 613 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทกึเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   

 ยอด ณ วนัที"  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที" 

 1 มกราคม    เบด็เสร็จอื"น  31 ธันวาคม  

 2560    2560 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 
 การใหบ้ริการในระยะเวลาคุม้ครอง) 

410 - - 410 

ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 65 12 (30) 47 

ขาดทุนสะสม 400 (292) - 108 

รวม 875 (280) (30) 565 

    

หนี!สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี    

อื!นๆ (7) 2 - (5) 

รวม (7) 2 - (5) 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 868 (278) (30) 560 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที!เกิดจากผลแตกตา่งชั!วคราวที!มีสาระสาํคญัและผลขาดทุนสะสมที!มิไดรั้บรู้
ในงบการเงิน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560  2561 2560 

ขาดทนุสะสม 390  385  -  - 
อื!นๆ 93  99  92  93 

รวม 483  484  92  93 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่ไดร้ับรู้ผลแตกต่างชั!วคราวสาํหรับรายการขาดทุนสะสมที!หมดอายใุนปี 
2561 - 2565 และรายการที!เกิดจากผลแตกต่างชั!วคราวที!ไม่มีว ันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื!องจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี 
เพยีงพอที!จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561  กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชั!วคราวสาํหรับรายการขาดทุนสะสมที!หมดอายใุนปี 
2562 - 2566 และรายการที!เกิดจากผลแตกต่างชั!วคราวที!ไม่มีว ันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื!องจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพยีงพอที!จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว 
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17. หนี!สินที"มีภาระดอกเบี!ย 
หนี"สินที!มีภาระดอกเบี"ย ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 

ส่วนที"หมุนเวียน      
เงินกูย้มืระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน  5,900 6,500 2,900 - 
ส่วนของหนี" สินระยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระ      
 ภายในหนึ!งปี      
 - ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระ     

 ภายในหนึ!งปี  3,358 3,025 - 3,025 
 - ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระ      

 ภายในหนึ!งปี 34 7,788 - - - 
 - ส่วนของหนี" สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินที!ถึง     

 กาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 34 57 51  11 13 
รวมส่วนของหนี"สินระยะยาว      
 ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี  11,203 3,076 11 3,038 
เงินกูย้มืระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 34 - - 4,920 4,640 
  17,103 9,576 7,831 7,678 

ส่วนที"ไม่หมุนเวียน      
หนี" สินระยะยาว      
 - เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ  56,571 59,818 - - 
 - เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ      

ที!เกี!ยวขอ้งกนั - สุทธิ 34 2,999 - - - 
 - หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ 34 32,382 40,163 - - 
 - หนี" สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 34 78 121 26 29 
รวมหนี" สินระยะยาว  92,030 100,102 26 29 

รวม  109,133 109,678 7,857 7,707 
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หนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ยซึ!งไม่รวมหนี" สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ 
ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ครบกาํหนดภายในหนึ!งปี 17,046 9,525 7,820 7,665 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึ!งปีแต่ไม่เกินห้าปี 66,459 62,975 - - 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 25,493 37,006 - - 

รวม 108,998 109,506 7,820 7,665 

หนี"สินที!มีภาระดอกเบี"ยจดัตามประเภทสกลุเงินตรา ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
สกุลเงินบาท 109,133 104,790 7,857 4,682 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ - 4,888 - 3,025 

รวม 109,133 109,678 7,857 7,707 
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เงนิกู้ยืมระยะยาว 
รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัที! 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
ยอดเงินกู้คงเหลือ อตัราดอกเบี!ยต่อปี กําหนดชําระ กําหนดชําระคนืเงินต้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สกุลเงินต่างประเทศ  
(ล้าน) 

 คืนดอกเบี!ย     

2561 2560    2561  2560  2561  2560 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน)       

- USD 7.11 LIBOR บวกดว้ย 
ส่วนเพิ!ม 

ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั"งหมด 20 งวด 
เริ!มปี 2551 จนถึงปี 2561 - 233 - 233 

- USD 85.00 LIBOR บวกดว้ย 
ส่วนเพิ!ม 

ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดชาํระคืนทั"งจาํนวนในปี 2561  
- 2,792 

 
- 

 
2,792 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั       
- - อตัราคงที!ตามที! 

ระบใุนสญัญา 
ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั"งหมด 4 งวด เริ!ม

ปี 2562 จนถึงปี 2564 
 

5,000 5,000 
 

- 
 

- 
- - 6MTHBFIX บวกดว้ย 

ส่วนเพิ!ม 
ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั"งหมด 2 งวด ใน

ปี 2563 
 

12,300 
 

12,300 
 

- 
 

- 
- - อตัราคงที!ตามที! 

ระบใุนสญัญา 
ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั"งหมด 7 งวด เริ!ม

ปี 2562 จนถึงปี 2565 
 

5,000 
 

5,000 
 

- 
 

- 
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หน่วย : ล้านบาท 

ยอดเงนิกู้คงเหลือ อตัราดอกเบี!ยต่อปี กําหนดชําระ กาํหนดชําระคืนเงนิต้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สกลุเงินต่างประเทศ 

(ล้าน) 

 คืนดอกเบี!ย     

2561 2560    2561  2560  2561  2560 

- - 6MTHBFIX บวกดว้ย 
ส่วนเพิ!ม 

ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดชาํระคืนทั"งจาํนวน ในปี 2563  
4,200 

 
4,200 

 
- 

 
- 

- -  6MBIBOR บวกดว้ย
ส่วนเพิ!ม 

 ทุกงวดครึ! งปี  ทยอยชาํระคืนเงินต้นเป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั"งหมด 6 
งวดเริ!มปี 2563 - จนถึงปี 2566 

 
20,000 

  
20,000 

  
- 

  
- 

- -  6MBIBOR บวกดว้ย
ส่วนเพิ!ม 

 ทุกงวดครึ! งปี  ทยอยชาํระคืนเงินต้นเป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั"งหมด 5 
งวดเริ!มปี 2562 - จนถึงปี 2566 

 
7,000 

  
7,000 

  
- 

  
- 

- -  6MTHBFIX บวกดว้ย
ส่วนเพิ!ม 

 ทุกงวดครึ! งปี  ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั"งหมด 6 
งวดเริ!มปี 2564 - จนถึงปี 2566 

 
4,500 

  
4,500 

  
- 

  
- 

- USD 56.70  6MLIBOR บวกดว้ย 
ส่วนเพิ!ม 

 ทุกงวดครึ! งปี  ทยอยชาํระคืนเงินต้นเป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั"งหมด 2 
งวด ในปี 2565* 

 
- 

  
1,862 

  
- 

  
- 

- -  อตัราคงที!ตามที! 
ระบใุนสญัญา 

 ทุกงวดครึ! งปี  ทยอยชาํระคืนเงินต้นเป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั"งหมด 2 
งวด ในปี 2565* 

 
1,961 

  
- 

  
- 

  
- 

รวมเงนิกู ้   59,961  62,887  -  3,025 
หกั ตน้ทุนธุรกรรม    (32)  (44)  -  - 
เงนิกู้ยืมระยะยาว    59,929  62,843  -  3,025 

* กลุ่มบริษทัไดม้ีการแกไ้ขสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคาร เพื!อเปลี!ยนสกุลเงินกูจ้ากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินบาท เพื!อปิดความเสี!ยงทางดา้นอตัราแลกเปลี!ยน และ
อตัราดอกเบี"ย ทั"งนี"อายขุองเงินกูแ้ละเงื!อนไขอื!นคงเดิม 
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หุ้นกู้ระยะยาว 
ณ วนัที! 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัออกหุน้กูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
วนัที"จําหน่าย  จํานวนหน่วย  จํานวนเงิน  อตัราดอกเบี!ยต่อปี กาํหนดชําระ กาํหนดชําระคืนเงนิต้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  (ล้าน)     คืนดอกเบี!ย   2561  2560  2561  2560 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด         
11 เมษายน 2557 7.79 7,789 คงที!ร้อยละ 4.17 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถถ่อนทั"งจาํนวนในวนัที! 11 เมษายน 2562 7,789 7,789 - - 

 
11 เมษายน 2557 1.78 1,776 คงที!ร้อยละ 4.56 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถถ่อนทั"งจาํนวนในวนัที! 11 เมษายน 2564 1,776 1,776 - - 

 
11 เมษายน 2557 6.64 6,638 คงที!ร้อยละ 4.94 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถถ่อนทั"งจาํนวนในวนัที! 11 เมษายน 2567 6,638 6,638 - - 

 
11 พฤษภาคม 2559 7.82 7,820 คงที!ร้อยละ 2.51 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถถ่อนทั"งจาํนวนในวนัที! 11 พฤษภาคม 2566 7,820 7,820 - - 

 
11 พฤษภาคม 2559 7.18 7,180 คงที!ร้อยละ 2.78 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถถ่อนทั"งจาํนวนในวนัที! 11 พฤษภาคม 2569 7,180 7,180 - - 

 
30 พฤศจิกายน 2560 9.00 9,000 คงที!ร้อยละ 3.35 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถถ่อนทั"งจาํนวนในวนัที! 30 พฤศจิกายน 2570 9,000 9,000 - - 

รวมหุน้กู ้      40,203 40,203 -  - 
หกั  ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้     (33) (40) - - 

หุ้นกู้ระยะยาว     40,170 40,163 - - 
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กลุ่มบริษทัมีขอ้จาํกดัที!ตอ้งปฏิบติัตาม รวมทั"งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินที!กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดวา่ดว้ย
สิทธิและหนา้ที!ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมซึ!งยงัมิไดเ้บิกใช ้จาํนวน 17,000 ลา้นบาท และบริษทัไม่มี
วงเงินกูย้ืมซึ! งยงัมิไดเ้บิกใช ้และ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืซึ! งยงัมิได้
เบิกใช ้

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู)้ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 
มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม 
  ราคาตามบญัชี  มูลค่ายตุิธรรม* 
  2561  2560  2561  2560 
หุ้นกูร้ะยะยาว  40,203  40,203  40,662  41,442 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูท้ี!มีการซื"อขายในตลาดหุ้นกู้คาํนวณจากราคาซื"อขายที!ประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี" ไทย 
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงาน 

รายการเคลื!อนไหวของหนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ยสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 
 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืม  เงนิกู้ยืม  เงนิกู้ยืม  หุ้นกู้ หนี!สินภายใต้ รวม 
 ระยะสั!น ระยะสั!น  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 จากสถาบัน จากกจิการ    จากกจิการ   การเงนิ  
 การเงนิ ที"เกี"ยวข้องกนั    ที"เกี"ยวข้องกัน     
ณ วนัที! 1 มกราคม 2561 6,500 -  62,843  -  40,163 172  109,678 
รายการกระแสเงนิสด            
เพิ!มขึ"น 22,350 6,000  - 3,000  - -  31,350 
จ่ายชาํระคืน (23,200) (6,000)  (2,888) -  - (56) (32,144) 
รวมรายการกระแสเงินสด (850) -  (2,888) 3,000  - (56) (794) 
          

รายการที"ไม่ใช่กระแสเงนิสด 
       

เพิ!มขึ"น - - - -  - 17 17 
ตน้ทุนการกูย้ืม - - - (1)  - - (1) 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริง - -  (98) -  - - (98) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - -  12 -  7 - 19 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด - -  (86) (1)  7 17 (63) 
          

รายการเคลื"อนไหวจากการซื!อธุรกจิ            
เพิ!มขึ"นจากการซื"อธุรกิจ 250 -  60  -  - 2  312 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 5,900 - 59,929 2,999  40,170 135 109,133 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืม  เงนิกู้ยืม  หุ้นกู้ หนี!สินภายใต้ รวม 

 ระยะสั!น ระยะสั!น  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 จากสถาบัน จากกจิการ     การเงิน  
 การเงนิ ที"เกี"ยวข้องกนั       
ณ วนัที! 1 มกราคม 2560 9,200 -  58,003  31,565  190  98,958 
รายการกระแสเงนิสด           
เพิ!มขึ"น 25,000 2,000  7,307 9,000 -  43,307 
จ่ายชาํระคืน (27,700) (2,000)  (1,793) (397) (56) (31,946) 

รวมรายการกระแสเงินสด (2,700) -  5,514 8,603  (56) 11,361 

         
รายการที"ไม่ใช่กระแสเงนิสด       
เพิ!มขึ"น - - - - 38 38 
ตน้ทุนการกูย้ืม - - (24) - - (24) 
ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ - - - (12) - (12) 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริง - -  (665) - - (665) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - -  15 7 - 22 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด - -  (674) (5) 38 (641) 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 6,500 - 62,843 40,163 172 109,678 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะสั!น  เงินกู้ยืม หนี!สินภายใต้ รวม 
 ระยะสั!นจาก จากกจิการ  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 สถาบนัการเงนิ ที"เกี"ยวข้องกัน   การเงนิ  
ณ วนัที! 1 มกราคม 2561 - 4,640 3,025 42 7,707 
รายการกระแสเงนิสด      
เพิ!มขึ"น 8,700 700 -  -  9,400 
จ่ายชาํระคืน (5,800) (420) (2,828)  (17)  (9,065) 

รวมรายการกระแสเงินสด 2,900 280 (2,828)  (17)  335 

      
รายการที"ไม่ใช่กระแสเงนิสด      
เพิ!มขึ"น - - - 12 12 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริง - - (197) - (197) 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด - - (197) 12 (185) 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 2,900 4,920 - 37 7,857 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะสั!น  เงนิกู้ยืม หนี!สินภายใต้ รวม 
 ระยะสั!นจาก จากกจิการ  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 สถาบันการเงนิ ที"เกี"ยวข้องกัน   การเงนิ  
ณ วนัที! 1 มกราคม 2560 5,700 6,440 5,355 43 17,538 
รายการกระแสเงนิสด      
เพิ!มขึ"น 2,550 400 -  -  2,950 
จ่ายชาํระคืน (8,250) (2,200) (1,793) (17)  (12,260) 

รวมรายการกระแสเงินสด (5,700) (1,800) (1,793) (17)  (9,310) 

      
รายการที"ไม่ใช่กระแสเงนิสด      
เพิ!มขึ"น - - - 16 16 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริง - - (539) - (539) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - - 2 - 2 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด - - (537) 16 (521) 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 - 4,640 3,025 42 7,707 

อตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริงถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ร้อยละต่อปี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
เงินกูย้มืระยะสั"น 1.79 1.57 1.38 1.35 
เงินกูย้มืระยะยาว 2.80 2.89 - 4.46 
หุน้กูร้ะยะยาว 3.56 3.56 - - 
หนี" สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.37 5.56 4.07 4.33 

อตัราดอกเบี" ยที!แทจ้ริงถวัเฉลี!ยถ่วงนํ" าหนักของเงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ที!ไดมี้การปิดความเสี!ยงไวแ้ลว้ 
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18. เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมุนเวยีนอื"น 
เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวยีนอื!น ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 

เจ้าหนี!การค้า      
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 34 73 54 26 18 
บุคคลหรือกิจการอื!นๆ  18,349 14,632 33 25 

รวมเจ้าหนี!การค้า  18,422 14,686 59 43 

      

เจ้าหนี!อื"น      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   34 18,190 16,654 2,773 2,735 
ภาษีมูลค่าเพิ!มคา้งจ่าย  85 50 9 9 
ภาษีหกั ณ ที!จ่ายคา้งจ่าย    243 256 5 5 
อื!นๆ  34 740 495 - - 

รวมเจ้าหนี!อื"น  19,258 17,455 2,787 2,749 

รวมเจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมุนเวยีนอื"น 37,680 32,141 2,846 2,792 

เจา้หนี"การคา้จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

สกุลเงินบาท 5,469 8,551 39 30 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 12,808 5,683 1 2 
สกุลเงินยโูร 51 13 - - 
สกุลเงินเยน 63 422 - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 19 16 19 11 
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง 5 1 - - 
สกุลเงินฟรงักส์วิส 1 - - - 
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลยี 6 - - - 

รวม 18,422 14,686 59 43 
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19. ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคมค้างจ่าย 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวม ณ วนัที! 31 ธันวาคม มีดังนี"  (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคมค้างจ่าย   
เลขที!ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที! 1) - 10,017 
เลขที!ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที! 2) 61,426 63,933 
เลขที!ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที! 3) 6,062 - 

 67,488 73,950 
หกั ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย 

    ที!จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (3,972) (13,989) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคมค้างจ่าย 63,516 59,961 

รายการเคลื!อนไหวของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 
ธนัวาคม มีดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 2561  2560 
ณ วนัที! 1 มกราคม 73,950 82,197 
เพิ!มขึ"น 12,303 - 
จ่ายชาํระ (20,536) (10,246) 
ตดัจาํหน่ายดอกเบี"ยจ่ายรอตดับญัชี 1,771 1,999 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 67,488 73,950 

 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2561 
 

- 67 - 

 

20. ประมาณการหนี!สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการหนี" สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติ
คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื! อเกษียณ แก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและ
ผลประโยชนจ์ากการให้บริการระยะยาว 

โครงการผลประโยชน์ที!กาํหนดไวข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี!ยงจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ความเสี!ยงของช่วงชีวิต ความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยน ความเสี!ยงจากอตัรา
ดอกเบี"ย และความเสี!ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 

ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังานตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 2,254 1,856 263 235 

การเปลี!ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนักงานสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 
31 ธันวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  
   ณ วนัที! 1 มกราคม 

 
1,856 

 
2,555 

 
235 

 
327 

เพิ!มขึ"นจากการซื"อธุรกิจ 156 - - - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบี"ย  268 315 50 63 
ผลประโยชน์จ่าย  (26) (29) (10) (9) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย - - (12) (2) 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ 
   พนกังานที!กาํหนดไว ้

 
- 

 
(1,021) 

 
- 

 
(148) 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 36 - 4 

ประมาณการหนี!สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน     
   ณ วันที" 31 ธันวาคม 2,254 1,856 263 235 
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ค่าใชจ่้ายที!รับรู้ในงบกาํไรขาดทนุสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  189 226 40 50 
ดอกเบี"ยจากภาระผกูพนั 79 89 10 13 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 36 - 4 

รวม 268 351 50 67 

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
ตน้ทุนการให้บริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 16 26 35 48 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  171 235 3 5 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2 1 2 1 
ตน้ทุนทางการเงิน 79 89 10 13 

รวม 268 351 50 67 

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที!กาํหนดไวที้!รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื!น สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

รวมอยู่ในกาํไรสะสม     
ณ วนัที! 1 มกราคม 339 1,360 255 403 
รับรู้ระหว่างปี - (1,021) - (148) 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 339 339 255 255 
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ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที!กาํหนดไวที้!รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื!น สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม เกิดขึ"นจากเรื!องต่อไปนี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
สมมติฐานทางการเงิน - (864) - (70) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ - (157) - (78) 

รวม - (1,021) - (148) 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสิ"นรอบ
ระยะเวลาที!รายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนัก) 

หน่วย : ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
อตัราคิดลด 3 3 3 3 
การเพิ!มขึ"นของเงินเดือนในอนาคต 6 6 6 6 

ขอ้สมมติเกี!ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ถือตามขอ้มูลทางสถิติที!
เผยแพร่ทั!วไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560 (“TMO17”)  
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  
การเปลี!ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที!เกี!ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที!อาจ
เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื!นๆ คงที! จะมี
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที!กาํหนดไว ้ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
อตัราคิดลด        
- เพิ!มขึ"นร้อยละ 1 (301)  (328)  (25)  (30) 
- ลดลงร้อยละ 1 363  395  30  35 
การเพิ!มขึ"นของเงินเดือนในอนาคต        
- เพิ!มขึ"นร้อยละ 1 339  371  28  33 
- ลดลงร้อยละ 1 (288)  (315)  (24)  (29) 

แม้วา่การวิเคราะห์นี" ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที!คาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

21. ทุนเรือนหุ้น 
รายการเคลื!อนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

(ล้านหุ้น/ล้านบาท) 

 มูลค่าหุ้น 2561  2560 

 ต่อหุ้น (บาท) จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ  จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ 

ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัที! 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 

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

         
ทุนที"ออกและชําระแล้ว         
ณ วนัที! 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1.00 2,973 2,973  2,973 2,973 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1.00 2,973 2,973  2,973 2,973 
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ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ทุนที!ออกของบริษทัประกอบดว้ย หุ้นสามญัจาํนวน 2,973 ลา้นหุ้น มูลค่า
หุน้ละ 1.00 บาท หุน้ทั"งหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้  

ผูถ้ือหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ!ง
เสียงต่อหนึ!งหุ้นในที!ประชุมของบริษทั 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที!บริษัทเสนอขายหุ้น 
สูงกว่ามูลค่าหุ้นที!จดทะเบียนไว ้บริษัทตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนี" ตั"งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี"จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงินสาํรองนี" จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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23. องค์ประกอบอื"นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

โครงการ Performance share plan 

ครั!งที" 1 
ในเดือนมีนาคม 2556 ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั" งที! 1/2556 ไดอ้นุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษัทที!มีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant I”) โดยข้อมูลสําคญัของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญั มีดงันี"  

วนัที!อนุมติั: 27 มีนาคม 2556 
จาํนวนหน่วยที!เสนอขาย: 405,800 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที!จะซื"อหุน้: 206.672 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที!ออกเพื!อรองรับ: 405,800 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที!มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญัครั" งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื"อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

ครั!งที" 2 
ในเดือนมีนาคม 2557 ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั" งที! 1/2557 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัที!มีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant II”) โดยขอ้มูลสําคญัของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญั มีดงันี"  

วนัที!อนุมติั: 26 มีนาคม 2557 
จาํนวนหน่วยที!เสนอขาย: 680,000 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที!จะซื"อหุน้: 211.816 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที!ออกเพื!อรองรับ: 680,000 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที!มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญัครั" งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื"อหุ้นสามญัได ้1 หุน้ 
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ครั!งที" 3 
ในเดือนมีนาคม 2558 ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั" งที! 1/2558 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัที!มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุ้นสามญั มีดงันี"  

วนัที!อนุมติั: 24 มีนาคม 2558 
จาํนวนหน่วยที!เสนอขาย: 872,200 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที!จะซื"อหุน้: 249.938 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที!ออกเพื!อรองรับ: 872,200 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที!มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญัครั" งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื"อหุ้นสามญัได ้1 หุน้ 

ครั!งที" 4 
ในเดือนมีนาคม 2559 ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั" งที! 1/2559 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัที!มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุ้นสามญั มีดงันี"  

วนัที!อนุมติั: 29 มีนาคม 2559 
จาํนวนหน่วยที!เสนอขาย: 826,900 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที!จะซื"อหุน้: 166.588 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที!ออกเพื!อรองรับ: 826,900 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที!มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญัครั" งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื"อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
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ครั!งที" 5 
ในเดือนมีนาคม 2560 ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั" งที! 1/2560 ไดอ้นุมัติการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัที!มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุ้นสามญั มีดงันี"  

วนัที!อนุมติั: 30 มีนาคม 2560 
จาํนวนหน่วยที!เสนอขาย: 1,410,500 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที!จะซื"อหุน้: 160.434 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที!ออกเพื!อรองรับ: 1,410,500 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที!มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญัครั"งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื"อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นบัจากวนัที!ที!ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 ให้ออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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การเปลี!ยนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญั สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2561 แสดงไดด้งันี"  

หน่วย : พนัหน่วย 
 ณ วนัที" 1 มกราคม รายการระหว่างงวด ณ วันที" 31 ธันวาคม 

 2561  ออกให้  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 

* ทั"งนี"  ESOP ขา้งตน้นั"นไดร้วม ESOP ของพนกังานหรือผูบ้ริหารที!ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้กาํหนดสิทธิและ
เงื!อนไขที!กาํหนด 
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การวดัมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนที!ออกให้ ณ วนัที!
ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานที!สาํคญัดงันี"  

ครั!งที" 2 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนัก ณ วนัที!ให้สิทธิ 101.617  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัที!ใหสิ้ทธิ 240.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 211.816  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นที!คาดหวงั ร้อยละ 25.15 
เงินปันผลที!คาดหวงั ร้อยละ 5.00 
อตัราดอกเบี"ยปลอดความเสี!ยง ร้อยละ 3.08 

ครั!งที" 3 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนัก ณ วนัที!ให้สิทธิ 82.907  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัที!ใหสิ้ทธิ 236.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 249.938  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นที!คาดหวงั ร้อยละ 22.99 
เงินปันผลที!คาดหวงั ร้อยละ 5.28 
อตัราดอกเบี"ยปลอดความเสี!ยง ร้อยละ 2.34 

ครั!งที" 4 

มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนัก ณ วนัที!ให้สิทธิ 67.742  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัที!ใหสิ้ทธิ 165.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นที!คาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลที!คาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบี"ยปลอดความเสี!ยง ร้อยละ 1.72 
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ครั!งที" 5 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนัก ณ วนัที!ให้สิทธิ 111.857  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัที!ใหสิ้ทธิ 172.500  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 160.434  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นที!คาดหวงั ร้อยละ 27.22 
เงินปันผลที!คาดหวงั ร้อยละ 5.55 
อตัราดอกเบี"ยปลอดความเสี!ยง ร้อยละ 2.01 

สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ เป็นจาํนวน 
39 ลา้นบาท และ 39 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับปีสิ"นสุด
วนัที! 31 ธนัวาคม 2560 : 48 ลา้นบาท และ 48 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ส่วนเกนิจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนที"ยังไม่เกดิขึ!นจริง 
ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริงประกอบดว้ยผลรวมการเปลี!ยนแปลงสัดส่วนของ
เงินลงทนุจนกระทั!งมีการขายหรือจาํหน่าย 

24. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที!รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ! งเป็นหน่วยงานธุรกิจที!สําคญัของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจที!สาํคญันี" ผลิตสินคา้และใหบ้ริการที!แตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนื!องจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดที!แตกต่างกนั ประธานเจ้าหน้าที!บริหารสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที!สาํคญัอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที!รายงานของ
กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี"   

ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! 
ส่วนงาน 2 ขายเครื!องโทรศพัทเ์คลื!อนที!และอุปกรณ์ 
ส่วนงาน 3 บริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
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ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที!รายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี"  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้กาํไร
ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ! งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยประธานเจา้หน้าที!
บริหารของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชื!อว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั"นเป็นขอ้มูล
ที! เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื!นที!ดาํเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 

ข้อมูลตามส่วนที"รายงาน 
ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม มีดังนี! 

หน่วย : ล้านบาท 
     บริการสื"อสารข้อมูล   

   ขายเครื"องโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที" 

 บริการโทรศัพท์เคลื"อนที"  เคลื"อนที"และอปุกรณ์  อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 136,119 128,124 25,234 24,778 8,503 4,820 169,856 157,722 
         
รายไดจ้ากการลงทุน  147 157 12 16 6 2 165 175 
ตน้ทุนทางการเงิน (5,134) (5,299) (2) (2) (12) (1) (5,148) (5,302) 
ค่าเสื!อมราคาและ         

ค่าตดัจาํหน่าย (31,689) (28,592) (6) (7) (2,184) (1,552) (33,879) (30,151) 
ค่าใชจ่้ายที!มีสาระสาํคญั (15,137) (14,918) (4,893) (5,804) (792) (44) (20,822) (20,766) 
กาํไร (ขาดทุน) ของ         

ส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 40,290 42,629 (5,952) (6,744) 1,299 36 35,637 35,921 

สินทรัพย์และหนี!สินตามส่วนงาน ณ วันที" 31 ธันวาคม มีดงันี! 
หน่วย : ล้านบาท 

     บริการสื"อสารข้อมูล   

   ขายเครื"องโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที" 

 บริการโทรศัพท์เคลื"อนที"  เคลื"อนที"และอุปกรณ์  อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
สินทรัพยส่์วนงาน 271,526 269,204 7,799 8,205 11,180 6,658 290,505 284,067 
หนี" สินส่วนงาน 225,949 225,883 4,175 3,976 2,712 3,782 232,836 233,641 

มูลค่าการเพิ"มขึ!นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที"มีสาระสําคญั สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม มีดงันี! 
หน่วย : ล้านบาท 

     บริการสื"อสารข้อมูล   

   ขายเครื"องโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที" 

 บริการโทรศัพท์เคลื"อนที"  เคลื"อนที"และอุปกรณ์  อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
รายจ่ายฝ่ายทุน 33,443 35,343 - 3 2,429 2,552 35,872 37,898 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  
กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั" น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
ที!มีสาระสาํคญั 

ลูกค้ารายใหญ่ 
ไม่มีลูกคา้รายใดรายหนึ! งเป็นลูกคา้รายใหญ่ เนื!องจากลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก ซึ! งไดแ้ก่ 
ผูใ้ชบ้ริการทั"งภาคธุรกิจและผูใ้ชบ้ริการรายย่อยทั!วไป 

25. รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ 
สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560 
ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที!หนึ!ง  - - 
รายไดค่้าบริการอื!น  1,734 1,689 

รวม  1,734 1,689 

26. รายได้ดอกเบี!ย 
รายไดด้อกเบี"ยสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
  2561  2560  2561  2560 
บริษทัยอ่ย 34 - - 834 1,318 
สถาบนัการเงิน 165 175 4 7 

รวม 165 175 838 1,325 
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27. รายได้อื"น (กลบัรายการ)  
รายไดอื้!น (กลบัรายการ) สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

หนี" สูญไดรั้บคืน  135 117 11 16 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 34 6 - - - 
(กลบัรายการ) รายไดอื้!น 34 - - (1,239) - 
อื!นๆ 34 555 458 65 124 

รวม  696 575 (1,163) 140 

สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดก้ลบัรายการรายไดค่้าเช่าอุปกรณ์ซึ! งเกิดขึ"นกบับริษทัยอ่ยแห่งหนึ!ง
ระหวา่งปี 2558 - 2559 จาํนวน 1,239 ลา้นบาท (สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2560 : ไม่มี) 

28. กองทุนสํารองเลี!ยงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัตั"งกองทุนสํารองเลี" ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทับนพื"นฐาน
ความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 
ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเลี"ยงชีพนี"ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี"ยงชีพ ตามขอ้กาํหนด
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที!ไดรั้บอนุญาต 

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี" ยงชีพเป็น
จาํนวนเงิน 281 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
(สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2560: 251 ลา้นบาท และ 28 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม ไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายตามหนา้ที! ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
ที!มีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงันี" 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 
ค่าเสื!อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 11 24,822 21,487 75 85 
ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี! 
   โทรคมนาคม 

 
14 

 
8,077 

 
7,854 

 
- 

 
- 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์ี!ไม่มีตวัตนอื!น 15 980 808 11 14 
หนี" สูญและหนี"สงสยัจะสูญ (หนี" สูญไดรั้บคืน) 6 2,175 2,199 (1) (12) 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  9,550 9,990 1 1 
ค่าใชจ่้ายเกี!ยวกบัพนกังาน  9,098 8,577 921 922 

30. ต้นทุนทางการเงนิ 
ตน้ทนุทางการเงินสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 
ดอกเบี"ยจ่าย 34 3,280 3,154 92 296 
ตน้ทุนทางการเงินที!เกี!ยวขอ้งกบัใบอนุญาต  1,771 1,999 - - 
อื!นๆ  97 149 14 18 
รวม  5,148 5,302 106 314 
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31. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้!รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  6,443 6,082 - - 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  156 (91) - (5) 

  6,599 5,991 - (5) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16     
การเปลี!ยนแปลงของผลแตกต่างชั!วคราว  (677) (148) (53) 279 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,922 5,843 (53) 274 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้ี!รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2560 (สาํหรับ
ปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี)  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ก่อน 

ภาษีเงนิได้ 

รายได้

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษีเงนิได้ 

สุทธิจาก 

ภาษีเงนิได้ 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที!

กาํหนดไว ้ 1,021  (204)  817 

รวม 1,021  (204)  817 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ก่อน 

ภาษีเงนิได้ 

รายได้

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษีเงนิได้ 

สุทธิจาก 

ภาษีเงนิได้ 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที!

กาํหนดไว ้ 148  (30)  118 

รวม 148  (30)  118 
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การกระทบยอดเพื!อหาอตัราภาษีที!แทจ้ริงสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2561  2560 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  35,637  35,921 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 7,127 20 7,184 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  11  26 
รายจ่ายฝ่ายทุนที!มีสิทธิหักไดเ้พิ!มขึ"น  (1,288)  (1,273) 
การใชผ้ลแตกต่างชั!วคราวที!เดิมไม่ไดบ้นัทึก  -  (1) 
รายการปรบัปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  156  (91) 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  (84)  (2) 

รวม 16 5,922 16 5,843 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  29,629  30,351 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,926 20 6,070 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย  (6,009)  (5,797) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  30  6 
รายการปรบัปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  -   (5) 

รวม - (53) 1 274 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
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32. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐานสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีที!เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที!ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี"  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

กาํไรที"เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 

   (ขั!นพื!นฐาน) 

 
29,682 30,077 

 
29,682 30,077 

จาํนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี"ยถ่วงนํ!าหนัก 

   (ขั!นพื!นฐาน) 

 
2,973 2,973 

 
2,973 2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ขั!นพื!นฐาน) (บาท) 9.98 10.12  9.98  10.12 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีที!เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที!ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉลี!ยถ่วงนํ" าหนัก
หลงัจากที!ไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี"  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

กาํไรที!เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั  
(ขั"นพื"นฐาน) 29,682 30,077 29,682 30,077 

กาํไรที"เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 29,682 30,077 29,682 30,077 
จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี!ยถ่วงนํ" าหนกั 

(ขั"นพื"นฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 
จาํนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี"ยถ่วงนํ!าหนัก 

(ปรับลด) 2,973 2,973 2,973 2,973 
กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 9.98 10.12 9.98 10.12 
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33. เงนิปันผล 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื!อวนัที! 30 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 10.08 บาท ทั" งนี" บริษัทไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัรา 
หุ้นละ 5.79 บาท เมื!อวนัที! 1 กนัยายน 2559 ดงันั"นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 4.29 บาท เป็นจาํนวนเงิน
ทั"งสิ"น 12,755 ลา้นบาท ซึ! งเงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมื!อวนัที! 26 เมษายน 2560 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื!อวนัที! 29 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท ทั"งนี" บริษัทไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัรา 
หุ้นละ 3.51 บาท เมื!อวนัที! 25 สิงหาคม 2560 ดงันั"นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 3.57  บาท เป็นจาํนวน
เงินทั"งสิ"น 10,614 ลา้นบาท ซึ! งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมื!อวนัที! 26 เมษายน 2561 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื!อวนัที! 2 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท เป็นจาํนวนเงินทั"งสิ"น 11,238 ลา้นบาท เงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุน้ในวนัที! 29 สิงหาคม 2561 

34. บุคคลหรือกจิการที"เกี"ยวข้องกนั 
กิจการและบุคคลที!ควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั"ง
ทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที!
เกี!ยวขอ้งกบับริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บุคคลที!เป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของ
บริษัทซึ! งทาํให้ผูเ้ป็นเจ้าของดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสําคัญรวมทั" ง
กรรมการและพนักงานของบริษัทและสมาชิกในครอบครัวที!ใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่านั"น กิจการและบุคคล
ทั"งหมดเป็นบคุคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัซึ! งอาจมีขึ"นได ้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียด
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทั
ไดค้ิดราคาซื"อ-ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัดว้ยราคาที!สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนั"นๆ แลว้ โดยมีเงื!อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าที!ปรึกษาและบริหารงาน
คิดราคาตามที!ตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณจากสดัส่วนการทาํงานที!บริษทัไดท้าํใหก้บับริษทัผูว้า่จา้งในแตล่ะปี 
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ความสัมพนัธ์ที!กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั มีดงันี"  

ชื"อกจิการ ประเทศที"จัดตั!ง 

/สัญชาติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย กิจการที!อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
บริษทั อินทชั โฮลดิ"งส์ จาํกดั (มหาชน) 
   (“อินทชั”) และกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั  
   (“กลุ่มอนิทชั”) 

ไทยและลาว อินทชัเป็นผูถื้อหุ้นที!มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัต่อบริษัท
และมีกรรมการร่วมกนั 

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

สิงคโปร์ Singtel เป็นผูถื้อหุน้ที!มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั 

บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั ไทย บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั เป็นบริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ไทย บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั ไทย บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น ไทย เป็นบุคคลที!เกี!ยวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ที!มีกรรมการบริษทัร่วมกนั 

รายการที!สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"   
   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์        

บริษทัยอ่ย - - 1,733 1,686 

กลุ่มอินทชั 44 35  1  - 

กลุ่ม Singtel 192 42 - - 
การร่วมคา้ 2 - - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 84 135 - - 

รวม 322 212 1,734 1,686 
     
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื"นๆ     
บริษทัยอ่ย - - - 13 
การร่วมคา้ - 7 - - 

รวม - 7 - 13 
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   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

เงินปันผลรับจาก     
บริษทัยอ่ย - - 30,540 16,362 

 

รายได้ดอกเบี!ย      
บริษทัยอ่ย -  - 834 1,318 
      
รายได้อื"น      
บริษทัยอ่ย -  - (1,191) 58 
กลุ่มอนิทชั 1  9 - 1 
กลุ่ม Singtel 1  - - - 
การร่วมคา้ 6  - - - 
บริษทัร่วม -  2 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 3  - - - 

รวม 11  11 (1,191) 59 
      
ค่าเช่าและค่าบริการอื"น      
บริษทัยอ่ย -  - 52 22 
กลุ่มอินทชั 192  387 1 - 
กลุ่ม Singtel 266  139 - - 
การร่วมคา้ 34  - - - 
บริษทัร่วม 89  241 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 64  24 - - 

รวม 645  791 53 22 
      
ค่าโฆษณา      
กลุ่มอินทชั 4  4 - - 
กลุ่ม Singtel 3  1 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 1  - - - 

รวม 8  5 - - 
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   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561 2560 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร       
ผลประโยชน์ระยะสั"น 167 131 148 131 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 2 1 2 1 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 8 11  8 11 

รวม 177  143  158  143 
        
ซื!อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื"นๆ     
กลุ่มอินทชั 13 25 - - 
บริษทัร่วม - 14 - - 

รวม 13 39 - - 
     
ต้นทุนทางการเงิน     

บริษทัยอ่ย - - 60 77 
กลุ่มอินทชั 2 1 - - 
บริษทัร่วม 5 6 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 50 12 - - 

รวม 57 19 60 77 
     
เงินปันผลจ่าย     
อนิทชั 8,840 9,380 8,840 9,380 
Singtel 5,096 5,408 5,096 5,408 

รวม 13,936 14,788 13,936 14,788 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที"  ณ วันที" ณ วันที" ณ วันที" 

 31 ธนัวาคม  31 ธันวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธันวาคม 

 2561  2560 2561 2560 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด     
เงินฝากธนาคาร     

บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 165  101  1  1 

     
ลกูหนี!การค้าและลกูหนี!หมุนเวยีนอื"น     
ลกูหนี!การค้า     
บริษทัยอ่ย - - 14 14 
กลุ่มอนิทชั 5 31 - 3 
กลุ่ม Singtel 87 9 1 1 
การร่วมคา้ 1 7 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 12 6 - - 
 105 53 15 18 
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย - - 3 3 
กลุ่มอนิทชั 2 2 - - 
กลุ่ม Singtel 64 105 - - 
การร่วมคา้ 1 - - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 1 - - - 
 68 107 3 3 
รวมลูกหนี!การค้า 173 160 18 21 
     

ลกูหนี!อื"น     
ดอกเบี"ยคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 98 523 
รวมลูกหนี!อื"น - - 98 523 
รวมลูกหนี!การค้าและลูกหนี!หมุนเวยีนอื"น  

(ดูหมายเหตุขอ้ 6) 
  

160 
  

544 173 116 
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  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที"  ณ วันที" ณ วันที" ณ วันที" 

 31 ธนัวาคม  31 ธันวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธันวาคม 

 2561  2560 2561 2560 

เงินให้กู้ยืมระยะสั!นแก่กจิการที"เกี"ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 48,669 39,534 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเป็นตั$วสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมื!อทวงถาม ซึ! งมีอตัราดอกเบี"ยเฉลี!ยร้อยละ 1.36 ต่อปี (ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560: เฉลี!ยร้อยละ 3.54 ตอ่ปี)  

รายการเคลื!อนไหวของเงินใหกู้ยื้มแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

เงินให้กู้ยืมระยะสั!นแก่กจิการที"เกี"ยวข้องกนั     
ณ วนัที! 1 มกราคม - - 39,534 39,244 
เพิ!มขึ"น - - 41,971 26,710 
ลดลง - - (32,836) (26,420) 

ณ วันที" 31 ธันวาคม - - 48,669 39,534 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที"  ณ วันที"  ณ วนัที"  ณ วันที" 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมุนเวยีนอื"น     
เจ้าหนี!การค้า     
บริษทัยอ่ย - - 6 6 
กลุ่มอนิทชั 14 17 - - 
กลุ่ม Singtel 49 31 20 12 
การร่วมคา้ 2 - - - 
บริษทัร่วม 6 5 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 2 1 - - 

รวมเจ้าหนี!การค้า 73 54 26 18 
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  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วนัที"  ณ วันที" 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เจ้าหนี!อื"น     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 21 43 
กลุ่มอนิทชั 29 43 2 - 
กลุ่ม Singtel 12 1 - - 
การร่วมคา้ 17 1 - - 
บริษทัร่วม 28 17 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 30 - - - 

รวมเจ้าหนี!อื"น 116 62 23 43 

รวมเจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมุนเวยีนอื"น  
(ดูหมายเหตุขอ้ 18) 

  
116 

  
61 189 49 

     
หนี!สินตามสัญญาเช่าการเงิน     
บริษทัร่วม 54 77 - - 

     
เงินกู้ยืมระยะสั!นจากกจิการที"เกี"ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 4,920 4,640 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ ืมระยะสั" นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนับริษทัเป็นตั$วสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมื!อทวงถาม ซึ! งมีอตัราดอกเบี"ยเฉลี!ยร้อยละ 1.14 ต่อปี และไม่มีหลกัประกัน (ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2560: 
เฉลี!ยร้อยละ 1.35 ต่อปี)  



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2561 
 

- 92 - 

 

รายการเคลื!อนไหวของเงินกูย้มืระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

เงินกู้ยืมระยะสั!นจากกจิการที"เกี"ยวข้องกนั     
ณ วนัที! 1 มกราคม - - 4,640 6,440 
เพิ!มขึ"น 6,000 2,000 700 400 
ลดลง (6,000) (2,000) (420) (2,200) 

ณ วันที" 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 17) - - 4,920 4,640 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที" 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที"เกี"ยวข้องกนั        
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 2,999  - - - 
รวม 2,999  -  - - 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกันแห่งหนึ! ง ซึ! งมีอตัราดอกเบี"ยใน
อตัรา 6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิ!ม โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบี" ยทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระเงินตน้ทั"งหมด 14 
งวด เริ!มปี 2565 จนถึงปี 2571 

รายการเคลื!อนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที"เกี"ยวข้องกนั     
ณ วนัที! 1 มกราคม - - - - 
เพิ!มขึ"น 3,000 - - - 
ตน้ทุนการกูย้มื (1) - - - 

ณ วันที" 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 2,999 - - - 
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  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที" 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุ่มอินทชั 68 21 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 264 29 - - 
รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 332 50 - - 

สัญญาสําคญัที"ทาํกบักิจการที"เกี"ยวข้องกนั  
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญากบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัและมีภาระผูกพนัที!จะตอ้งรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอตัราและเงื!อนไขตามที!ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาสาํคญัที!ทาํกบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั มีดงัต่อไปนี"  

1) กลุ่มบริษัทได้ท ําสัญญาการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ระหว่างกัน การยกเลิกและการระงับสัญญ าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื!อนไขของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษทัมีการทาํสัญญาระหว่างกนัในการให้บริการพื"นที!และระบบพื"นฐานในการติดตั"งอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

3) บริษทัย่อยไดรั้บการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัทจ์ากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(“ACC”) ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย โดย ACC จะให้บริการขอ้มูลข่าวสาร คาํแนะนาํและแกไ้ขปัญหาในการใช้
บริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4) บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั 
(มหาชน) (“TMC”) ซึ! งเป็นกิจการที!เกี!ยวขอ้งกัน โดย TMC จะเป็นผูจ้ดัหาบุคลากรและศูนยใ์ห้ข่าวสาร
ทางโทรศพัท์ เพื!อดาํเนินการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
โดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 
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5) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ซึ! งเป็น
บริษทัย่อย ในการให้บริการชาํระค่าสินคา้หรือบริการผา่นการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
โดยคูส่ัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้ทาํสัญญา
กบับริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ในการจาํหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
โดยคูส่ัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

7) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้ง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดัซึ! งเป็นบริษทัยอ่ยในการบรรจุภณัฑ์บตัร
โดยคูส่ัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

8) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาบริการเครือข่ายระหว่างประเทศกบักลุ่ม Singtel ซึ! งเป็นบริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนัโดย
คูส่ญัญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

9) กลุ่มบริษัทได้ทาํสัญญากับบริษัท ไมโม่เทค จาํกัด ซึ! งเป็นบริษัทย่อย ในการให้บริการรวบรวมข้อมูล
บริการเสริมบนโทรศพัท์เคลื!อนที!หรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

10) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาในการใหบ้ริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมสาํหรับโทรศพัทเ์คลื!อนที! หรืออุปกรณ์
ไร้สาย (Content Aggregator) กบักิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจ้งเป็น
หนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

11) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”)ไดท้าํสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทยคม 
จาํกดั (มหาชน) ซึ! งเป็นบริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั โดย AWN ตกลงชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอตัราและ
เงื!อนไขที!ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลถึงวนัที! 19 พฤศจิกายน 2563  

12) บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาบริการระบบคอมพิวเตอร์และบริการซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั บริษทั ไอ.ที. แอพพลิเคชั!น แอนด์ เซอร์วิซ จาํกดั ซึ! งเป็น
บริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั โดยสัญญามีกาํหนด 1 ปี และต่ออายไุดอี้กคราวละ 1 ปี คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
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13) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงและ
สิ!งอาํนวยความสะดวกกับบริษัท อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั (“IH”) ซึ! งเป็นบริษทัร่วม โดย IH ให้บริการ
ระบบเคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงรวมถึงให้บริการสิ! งอาํนวยความสะดวกในพื"นที!เฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

14) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ได้ทาํสัญญากบับริษัท ทีซี บรอดคาสติ"ง 
จาํกัด ซึ! งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องกัน เพื!อรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์ โดย
คูส่ัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

15) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญากบับริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ!งเป็นบริษทัย่อย เพื!อรับบริการเช่าเครื!องและอุปกรณ์เพื!อใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยคูส่ัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจ้งเป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

16) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั และ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย 
ไดท้าํสัญญาพฒันาโครงสร้างพื"นฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสงกบับริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นการร่วมคา้ 
โดยคูส่ัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

17) บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกัด ซึ! งเป็นบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบั บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั ซึ! งเป็น
การร่วมคา้ เพื!อรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

35. เครื"องมือทางการเงนิ 

นโยบายการจดัการความเสี"ยงทางด้านการเงนิ 
การจดัการความเสี!ยงเป็นส่วนที!สาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ! งกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระบบใน
การควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสี!ยงให้เป็นที!ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนที!เกิดจาก
ความเสี!ยงและตน้ทุนของการจดัการความเสี!ยง ฝ่ายบริหารไดม้ีการควบคุมกระบวนการการจดัการความเสี!ยง
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งต่อเนื!องเพื!อใหม้ั!นใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเสี!ยงและการควบคุมความเสี!ยง 
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การบริหารจัดการทุน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายที!จะบริหารโครงสร้างเงินทุนใหมี้ความแข็งแกร่งในระดบัที!เหนือกวา่บริษทัอื!น
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และพยายามคงสถานะอนัดบัเครดิตในระดบัที!สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึ! งจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสถานะการเงินที!มีความพร้อมและมีความคล่องตวัสูงในการเติบโตธุรกิจเมื!อเทียบกบั
คู่แข่ง อนัหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนที!หลากหลาย ความสามารถในการจดัหาเงินทุนที!คล่องตวั และมีระดบั
ตน้ทนุที!เหมาะสม 

ในระยะ 3 - 5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลี!ยนแปลงดา้นเทคโนโลยี ซึ! งจาํเป็น ตอ้งมี
การลงทุนเพิ!มเติม กลุ่มบริษทัและบริษทัเชื!อว่า กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความพร้อมทางดา้นโครงสร้างเงินทุน
เพียงพอตอ่การขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกัยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผา่นการเพิ!มระดบัหนี" สินเพื!อ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

ความเสี"ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 
ความเสี!ยงดา้นอตัราดอกเบี"ย หมายถึง ความเสี!ยงที!เกิดจากการเปลี!ยนแปลงที!จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี"ยใน
ตลาด ซึ! งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทั เนื!องจากดอกเบี"ยของ
หลกัทรัพยที์!เป็นตราสารหนี" และเงินกูย้มืบางส่วนมีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี!ยงดา้นอตัรา
ดอกเบี"ยที!เกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 17) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ดความเสี!ยงดงักล่าวโดยทาํใหแ้น่ใจว่า
ดอกเบี"ยที!เกิดจากหลกัทรัพยท์ี!เป็นตราสารหนี"และเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงที! และใชเ้ครื!องมือทางการเงินที!
เป็นตราสารอนุพนัธ์ซึ! งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี" ย เพื!อใช้ในการจดัการความเสี!ยงที!เกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบี"ยที!เกิดจากหลกัทรัพยที์!เป็นตราสารหนี" และเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 

ความเสี"ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศซึ!งเกิดจากค่าใช้จ่ายและเงินกูย้ืม
ที!เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ทาํสัญญาซื"อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ! งรายการ
ดงักล่าวจะมีอายไุม่เกินหนึ! งปี เพื!อป้องกนัความเสี!ยงของหนี" สินทางการเงินที!เป็นเงินตราต่างประเทศและ
สัญญาแลกเปลี!ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า เพื!อป้องกนัความเสี!ยงของเงินกูย้ืมระยะยาวที!เป็น
เงินตามต่างประเทศ สัญญาซื"อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงานเป็นรายการที!
เกี!ยวขอ้งกบัเงินกูย้มืที!เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หนี"สินที!เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม ดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 4     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  657 206 1 52 
สกุลเงินยูโร  265 43 2 1 
รวม  922 249 3 53 
      
ลกูหนี!การค้าหมุนเวยีน 6     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  1,824 2,316 - - 
สกุลเงินยูโร  2 17 - - 
รวม  1,826 2,333 - - 
         
หนี!สินที"มีภาระดอกเบี!ย 17     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  - (4,888) - (3,025) 
รวม  - (4,888) - (3,025) 
         
เจ้าหนี!การค้าหมุนเวียน 18     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  (12,808) (5,683) (1) (2) 
สกุลเงินยโูร  (51) (13) - - 
สกุลเงินเยน  (63) (422) - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์  (19) (16) (19) (11) 
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง  (5) (1) - - 
สกุลเงินฟรงักส์วิส  (1) - - - 
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลยี  (6) - - - 
รวม  (12,953) (6,135) (20) (13) 
ยอดบัญชีที"มีความเสี"ยงใน 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (10,205) (8,441) (17) (2,985) 
สญัญาแลกเปลี!ยน  - 4,731 - 2,769 
สญัญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า  4,514 5,610 - 30 
ยอดความเสี"ยงคงเหลือสุทธิ  (5,691) 1,900 (17) (186) 

สัญญาแลกเปลี!ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้ามีไวเ้พื!อป้องกนัความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนสาํหรับ
ยอดบญัชีที!มีความเสี!ยงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที!  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และสําหรับการซื" อ
ภายในอนาคตบางส่วน 
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ลูกหนี"  (เจา้หนี" ) ตามสัญญาแลกเปลี!ยนและสญัญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้สุทธิ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

สัญญาแลกเปลี"ยน     
ลูกหนี"ตามสญัญาแลกเปลี!ยน - 4,841 - 2,998 
เจา้หนี"ตามสัญญาแลกเปลี!ยน*

 - (4,731) - (2,769) 
รวมลูกหนี"ตามสัญญาแลกเปลี!ยน - 110 - 229 
        
สัญญาอตัราแลกเปลี"ยนล่วงหน้า        

ลูกหนี"ตามสญัญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า 4,520 5,465 - 27 
เจา้หนี"ตามสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า*

 (4,514) (5,610) - (30) 
รวมลูกหนี"  (เจา้หนี" ) ตามสัญญา 
   อตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 6 (145) - (3) 
     
รวมสัญญาแลกเปลี"ยนและสัญญาอัตรา     
   แลกเปลี"ยนล่วงหน้า     
ลูกหนี"ตามสญัญาแลกเปลี!ยนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า 4,520 10,306 - 3,025 
เจา้หนี"ตามสัญญาแลกเปลี!ยนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า (4,514) (10,341) - (2,799) 

รวมลูกหนี! (เจ้าหนี!) ตามสัญญาแลกเปลี"ยน     
   และสัญญาอตัราแลกเปลี"ยนล่วงหน้า 6 (35) - 226 

* ราคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปลี!ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาที!บริษทัทาํไวก้ับ 
ธนาคารตั"งแต่เริ!มตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมื!อถึงวนัครบกาํหนดตามสัญญา 
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การจดัประเภทสัญญาแลกเปลี!ยนและสัญญาอตัราการแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ในงบการเงิน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื!น 6 83 - 226 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6 83 - 226 

     
หนี!สินไม่หมุนเวยีน     
หนี" สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื!น - (118) - - 

รวมหนี!สินไม่หมุนเวียนอื"น - (118) - - 
รวม 6 (35) - 226 

ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี!ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า ณ วนัที! 31 ธันวาคม 
มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุติธรรม* 

 2561  2560  2561  2560 
     
สญัญาแลกเปลี!ยน - 4,731 - 4,773 
สญัญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า 4,514 5,610 4,510 5,466 
รวม 4,514 10,341 4,510 10,239 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุติธรรม* 
 2561  2560  2561  2560 
สญัญาแลกเปลี!ยน - 2,769 - 2,949 
สญัญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า - 30 - 27 

รวม - 2,799 - 2,976 

* มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปลี!ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า คือ การปรับมูลค่าของสัญญาที!บริษทั
ทาํไวก้บัธนาคารตั"งแต่เริ!มตน้ ด้วยราคาตลาด ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงานเพื!อสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของ
สญัญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ"น 

** ราคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปลี!ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาที!บริษทัทาํไวก้บั
ธนาคารตั"งแต่เริ!มตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมื!อถึงวนัครบกาํหนดตามสัญญา 

ความเสี"ยงทางด้านสินเชื"อ 
ความเสี!ยงทางดา้นสินเชื!อ คือ ความเสี!ยงที!ลูกคา้หรือคูส่ัญญาไม่สามารถชาํระหนี"แก่กลุ่มบริษทัและบริษทัตาม
เงื!อนไขที!ตกลงไวเ้มื!อครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื!อเพื!อควบคุมความเสี!ยงทางดา้นสินเชื!อดงักล่าวอยา่งสมํ!าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที!ขอวงเงินสินเชื!อในระดบัหนึ!งๆ ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงานไม่
พบวา่มีความเสี!ยงจากสินเชื!อที!เป็นสาระสาํคญั 

ความเสี"ยงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษัทและบริษทัมีการควบคุมความเสี!ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพื!อทาํให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนี!สินทางการเงนิ 
สินทรัพยแ์ละหนี" สินทางการเงินที!ไม่ไดว้ดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  (เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม) 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

   ระดับ 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 

วนัที" 31 ธันวาคม 2561        

สญัญาแลกเปลี!ยนและสญัญา 
อตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 4,514  -  -  4,510  4,510 

หุน้กู ้ 40,203  -  40,662  -  40,662 
          
วนัที" 31 ธนัวาคม 2560        

สญัญาแลกเปลี!ยนและสญัญา 
อตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 10,341  -  -  10,239  10,239 

หุน้กู ้ 40,203  -  41,442  -  41,442 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

   ระดับ 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 

วนัที" 31 ธันวาคม 2561        

สญัญาแลกเปลี!ยนและสญัญา 
อตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ -  -  -  -  - 

          
วนัที" 31 ธันวาคม 2560        

สญัญาแลกเปลี!ยนและสญัญา 
อตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 2,799  -  -  2,976  2,976 
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ลาํดับชั!นของมูลค่ายุติธรรม 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายติุธรรมที!เกิดขึ"นประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายติุธรรม
เหล่านี" ถูกจดัประเภทอยู่ในระดับที!ต่างกนัของลาํดบัชั"นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที!ใช้ในการประเมินมูลค่า 
นิยามของระดบัต่างๆ มีดงันี"  

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื"อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที!มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี" สิน
อยา่งเดียวกนั ซึ! งกลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั"น ณ วนัที!วดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอื!นที!สังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั"นหรือหนี" สินนั"น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื"อขายซึ! งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลที!ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั"นหรือหนี" สินนั"น 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับเงินลงทุนเผื!อขาย ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ! งใช้กระแส
เงินสดตามสัญญาและอตัราคิดลดที!เกี!ยวขอ้งกบัตลาด 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สาํหรับมูลค่ายติุธรรมของหุ้นกูที้!มีการ
ซื"อขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซื"อขายที!ประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี" ไทยโดยใชร้าคาปิด ณ 
วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงาน 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 สําหรับมูลค่ายติุธรรมของสัญญา
แลกเปลี!ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า โดยใช้อตัราที!กาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริษทัและบริษทัดว้ย
การพิจารณาเงื!อนไขในตลาดที!มีอยู ่ณ วนัที!ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!นและเจ้าหนี" การคา้และเจา้หนี" หมุนเวียนอื!น เป็นมูลค่า  
ที!ใกลเ้คียงกบัราคาที!บนัทึกในบญัชี 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูยื้มและเงินกูยื้มจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกันและหนี" สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินเป็นมูลค่า   
ที!ใกลเ้คียงกบัราคาที!บนัทึกในบญัชี เนื!องจากส่วนใหญ่ของเครื!องมือทางการเงินเหล่านี" มีดอกเบี"ยในอตัราตลาด 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูยื้มระยะยาว เป็นมูลค่าที!ใกลเ้คียงกบัราคาที!บนัทึกในบญัชี เนื!องจากส่วนใหญ่ของ
เครื!องมือทางการเงินเหล่านี" มีดอกเบี"ยในอตัราตลาด 
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36. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที"ไม่เกี"ยวข้องกัน 
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที!ไม่เกี!ยวขอ้งกนั ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้าน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาที!ยงัไม่ไดร้ับรู้     
อาคารและอปุกรณ์     

สกุลเงินบาท 7,853 10,586 2 4 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 213 108  -  - 
สกุลเงินยโูร 1 1 -  - 

      
ค่าบํารุงรักษา     

สกุลเงินบาท 1,986 1,742 33 32 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 22 15 -  - 

     
ใบสั"งซื!อสินค้าและวัสดุคงเหลือ     

สกุลเงินบาท 5,949 5,611 - - 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 2 13 - - 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน     
ที"ยกเลิกไม่ได้     

ภายในหนึ!งปี 2,387 2,866 106 104 
หลงัจากหนึ!งปีแต่ไม่เกินห้าปี 2,757 2,918 17 110 
หลงัจากหา้ปี 63 96 - - 

รวม 5,207 5,880 123 214 

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานในงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปี
สิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 14,902 ลา้นบาท และ 94 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 
2560 : จาํนวน 8,072 ลา้นบาท และ105  ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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หน่วย : ล้าน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
ภาระผูกพนัอื"น     
สกุลเงินบาท     

สญัญาแลกเปลี!ยนและสญัญาซื"อขาย     
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 4,514 10,341 - 2,799 

หนงัสือคํ"าประกนัจากธนาคาร     
- ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!     

โทรคมนาคมคา้งจ่าย 74,739 83,311 - - 
- อื!นๆ 2,513 1,764 185 182 

รวม 81,766 95,416 185 2,981 
     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ     

หนงัสือคํ"าประกนัจากธนาคาร     
- อื!นๆ 1 1 - - 

อื!นๆ 5 - - - 
รวม 6 1 - - 

สัญญาที"สําคัญ 
- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสาํหรับที!ทาํการสํานักงาน รถยนต ์คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน โดยมี

ระยะเวลาการเช่าตั"งแต ่1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถตอ่อายไุด ้

- กลุ่มบริษัทไดท้าํสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ! ง โดยกลุ่มบริษัทไดรั้บบริการดา้นการใช้โครงสร้าง
พื"นฐานโทรคมนาคมและการบริการทั!วไปอื!น ตามที!ระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายค่าธรรมเนียม
จากการบริการในอตัราตามที!ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวจะสิ"นสุดลงก็ต่อเมื!อฝ่ายหนึ! งฝ่ายใดยื!น
จดหมายบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั 

- เมื!อวนัที! 5 มกราคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาบริการกบั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) โดยบริษทัขอใชบ้ริการใน
เรื!อง การใช้บริการขา้มโครงข่ายโทรศพัท์เคลื!อนที!ภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาตั"งแต่วนัที! 1 มีนาคม 
2561 ถึงวนัที! 3 สิงหาคม 2568 โดย AWN ได้นําหนังสือคํ" าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ของธนาคาร
พาณิชย ์ในประเทศเป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั โดยมีอายตุั"งแต่วนัลงนาม ถึงวนัที!พน้จาก
ขอ้ผกูพนัตามสัญญา  
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- เมื!อวนัที! 5 มกราคม 2561 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษัท ได้ลงนามในสัญญาเช่าเครื!องและอุปกรณ์เพื!อให้บริการโทรคมนาคมกับ บริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็นผูใ้ห้เช่าเครื!องและอุปกรณ์เพื!อให้บริการโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตั"งแต่วนัที! 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที! 3 สิงหาคม 2568 โดย SBN ไดน้าํหนังสือคํ"าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 525 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายตุั"งแต่วนัลงนาม 
ถึงวนัที!พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

37. การซื!อธรุกจิ 
การซื"อธุรกิจในระหว่างปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561 ดงัที!แสดงต่อไปนี"  เป็นเหตุให้ฐานะการเงินรวมและผลการ
ดาํเนินงานรวมของกลุ่มบริษทัเปลี!ยนแปลงไปอยา่งมีสาระสําคญั ทั"งนี"  การเปลี!ยนแปลงที!สําคญัอื!นไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบการเงินขอ้อื!น ๆ 

เมื!อวนัที! 2 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและอนุมติัให้บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั
เขา้ทาํคาํเสนอซื"อหุ้นทั"งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเงื!อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer “VTO”) ในหุ้นสามญั
ทั"งหมดของบริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกัด (มหาชน) (“CSL”) จาํนวน 594.51 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท 
จากผูถื้อหุน้ทุกราย ซึ! งประกอบดว้ย 

(1)  หุ้นร้อยละ 42.07 ซึ! งถือโดยบริษทั ดีทีวี เซอร์วสิ จาํกดั (“DTV”) ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทยคม จาํกดั 
(มหาชน) (“THCOM”)  

(2)  หุน้ร้อยละ 14.14 ซึ! งถือโดย Singapore Telecommunications Ltd. (“Singtel”) และ  
(3)  หุน้ร้อยละ 43.79 ซึ! งถือโดยผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของ CSL 

เมื!อวนัที! 6 ตุลาคม 2560 และวนัที! 24 ตุลาคม 2560 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ! งเป็น
บริษัทย่อยได้เข้าท ําสัญญา Share Tender Agreement เพื!อเสนอซื" อหุ้นสามัญใน CSL กับ DTV และ Singtel 
เรียบร้อยแลว้ ตามลาํดบั โดย DTV และ Singtel จะขายหุ้นสามญัใน CSL ทั"งหมดแก่บริษทัภายใตก้ระบวนการทาํ
คาํเสนอซื"อโดยผา่น Tender Offer 

เมื! อว ันที!  14 ธันวาคม 2560 AWN ได้ยื!นแบบคําเสนอซื" อหลักทรัพย์ทั" งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื!อนไข 
(Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามญัทั"งหมดของ CSL ต่อคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการและผูถื้อหลกัทรัพยข์อง CSL  
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ต่อมาเมื!อวนัที! 23 มกราคม 2561 AWN ในฐานะผูท้าํคาํเสนอซื"อหลกัทรัพยข์อง CSL ไดน้าํส่งแบบรายงานผลการซื"อ
หลกัทรัพยข์อง CSL ต่อคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการและผูถื้อหลกัทรัพยข์อง CSL โดย AWN รับซื"อหลกัทรัพยข์อง CSL จาํนวน 476,196,534 หุ้น 
หรือคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 80.10 ของจาํนวนหุ้นสามญัทั"งหมดที!ออกและชาํระแลว้ทั"งหมดของ CSL และเมื!อวนัที! 
25 มกราคม 2561 AWN ได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3,714 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว จึงส่งผลให้ CSL                      
มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ AWN 

ในการประชุมคณะกรรมการของ AWN เมื!อวนัที! 5 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดอ้นุมติัให้ AWN เขา้ทาํคาํเสนอซื"อหุ้นทั"งหมด
สําหรับหุ้นสามัญคงเหลือ 118,318, 235 หุ้น หรือ ร้อยละ 19.90 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนของ CSL เพื!อทาํการเพิกถอน
หลกัทรัพยท์ั"งหมดของ CSL ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หลงัจากนั"น 
CSL ไดรั้บหนังสือแจง้ความประสงคใ์นการเขา้ซื"อหุ้นของ CSL เพื!อการเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง CSL ออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาก AWN 

เมื!อวนัที! 27 มีนาคม 2561 การประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของ CSL ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของ CSL ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื!อวนัที! 28 มีนาคม 2561 CSL ได้ยื!นแบบคาํขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ต่อมา วนัที! 4 เมษายน 2561 
CSLไดรั้บจดหมายอนุมัติการขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง CSL จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจากตลาด
หลกัทรัพยต์ามที! CSL ไดย้ื!นแบบคาํขอดงักล่าว  

เมื!อวนัที! 3 พฤษภาคม 2561 CSL ไดรั้บแบบคาํเสนอซื"อหลกัทรัพยข์อง CSL จาก AWN เพื!อการเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของ CSL ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั"งนี"  จากขอ้มูลผูถื้อหุน้ล่าสุด
ของ CSL ณ ว ันที! 17 เมษายน 2561 AWN เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CSL โดยถือหุ้นสามัญเป็นจาํนวนทั" งสิ"น 
484,345,634 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 81.47 ของหุ้นที!ออกและชาํระแลว้ทั"งหมดของ CSL โดย AWN จะทาํ
คาํเสนอซื"อหลกัทรัพยท์ั"งหมดของ CSL ที!ไม่ไดถื้อครองโดย AWN จาํนวน 110,169,135 หุน้ คิดเป็นประมาณร้อยละ 
18.53 ของหุน้ที!ออกและชาํระแลว้ทั"งหมดของ CSL ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท  

วนัที! 12 กรกฎาคม 2561 AWN ไดน้าํส่งแบบรายงานผลการซื"อหลกัทรัพย ์ต่อเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรรมการและผูจ้ัดการตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการและผูถื้อหลกัทรัพยข์อง CSL โดย AWN ซื"อหลกัทรัพยข์อง CSL จากผูที้!แสดงเจตนาขาย
จาํนวน 103,983,766 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.49 ของหุ้นสามญัทั"งหมดที!ออกและชาํระแลว้ทั"งหมดของ CSL 
ในราคาหุน้ละ 7.80 บาท รวมเป็นเงิน 811.07 ลา้นบาท จากผลดงักล่าวกลุ่มบริษทัถือหุ้นสามญัของ CSL จาํนวน 
588,329,400 หุน้ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 98.96 ของหุน้ที!ออกและชาํระแลว้ทั"งหมดของ CSL 
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เมื!อวนัที! 19 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงสั!งเพิกถอนหุ้นสามญัของ 
CSL จากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนตั"งแต่วนัที! 26 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป โดยหุ้นสามัญของ CSL 
ซื"อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นวนัสุดทา้ยในวนัที! 25 กรกฎาคม 2561 

ทั"งนี"  การเขา้ซื"อหุ้นดงักล่าว ทาํให้กลุ่มบริษทัไดม้าซึ! งบริษทั CSL และบริษทัยอ่ยและบริษทัย่อยทางออ้มของ CSL 
จาํนวน 2 บริษทั และ 1 บริษทั ตามลาํดบั (“กลุ่ม CSL”) ดงันี"  

(1) บริษทั เทเลอนิโฟ 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 

ในการซื"อธุรกิจกลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื!อประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ที!ไดม้าที!ระบุ
ไดแ้ละหนี" สินที!รับมา และการปันส่วนมูลค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัที!ซื"อธุรกิจ โดยมูลค่า มูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิที!ระบุไดข้องกิจการที!ถูกซื"อ ณ วนัที!ซื"อธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี"  

หน่วย : ล้านบาท 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  359 
ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!น - สุทธิ  416 
สินคา้คงเหลือ  28 
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ  958 
มูลค่าความสัมพนัธ์ที!มีกบัลูกคา้ - สุทธิ  167 
มูลค่าสญัญาที!มีกบัลูกคา้ - สุทธิ  139 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น - สุทธิ  67 
สินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื!น  23 
เงินกูย้ืมระยะสั"นและส่วนของเงินกูย้มืที!ถึงกาํหนดภายในหนึ!งปี  (310) 
เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวียนอื!น  (379) 
ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน  (156) 
หนี" สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวยีนอื!น  (204) 
สินทรัพย์และหนี!สินสุทธิที"ระบไุด้   1,108 
ส่วนของผูถื้อหุ้นที!ไม่มีอาํนาจควบคุม   

(คาํนวณดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที!ระบุไดข้องผูถู้กซื"อตามสดัส่วน   
ของหุน้ที!ถือโดยส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม)  (221) 

สิ!งตอบแทนในการซื"อ  (3,734) 
ค่าความนยิม (ดูหมายเหตขุอ้ 13)  2,847 
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CSL มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ AWN ตั"งแต่วนัที! 26 มกราคม 2561 โดยระหว่างวนัที! 26 มกราคม 2561 
ถึงวนัที! 31 ธันวาคม 2561 AWN ไดซื้"อหุ้นสามญัของ CSL เพิ!มเติมจาํนวน 113,024,266 หุ้น รวมเป็นเงิน 
879 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.01 ของหุ้นสามญัทั"งหมดที!ออกและชาํระแลว้ทั"งหมด
ของ CSL ณ วนัที!  31 ธันวาคม 2561 AWN ถือหุ้นสามัญของ CSL จาํนวน 589,220,800 หุ้น หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 99.11 ของหุ้นที!ออกและชาํระแลว้ทั"งหมดของ CSL ดงันั"นกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหว่าง
เงินที!จ่ายกบัมูลค่ายติุธรรมของสัดส่วนที!เพิ!มขึ"นจากการซื"อหุ้นเพิ!มเติมดงักล่าวเป็นส่วนตํ!าจากการเปลี!ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยจาํนวน 668 ลา้นบาท ซึ! งแสดงภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม   

กลุ่มบริษทัไดร้วมรายไดแ้ละกาํไรสุทธิของกลุ่ม CSL นับตั"งแต่วนัซื"อธุรกิจ สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 
2561 จาํนวน 2,563 ลา้นบาท และ 313 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม 

38. ประมาณการหนี!สินและหนี!สินที"อาจเกดิขึ!น 
กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ที!จ่าย ฉบบัลงวนัที! 18 มกราคม 2556 ให้
บริษทั และบริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย จ่ายชาํระเงินเพิ!มจาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท 
และ 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากกรณีการหักภาษีเงินได ้ณ ที!จ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทนโดยไดน้าํเงิน
ค่าภาษีสรรพสามิตที!ไดจ้่ายไวแ้ลว้มาหักออก ซึ! งกรมสรรพากรพิจารณาว่าเงินค่าภาษีสรรพสามิตถือเป็น
ส่วนหนึ! งของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดงันั"นการที!บริษทัและ DPC นําส่งภาษีจากจาํนวนเงินที!นาํภาษี
สรรพสามิตมาหักออกเป็นการนาํส่งภาษีที!ไม่ครบถว้น ตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิ!มตามจาํนวนดงักล่าว บริษทั
และ DPC ไดย้ื!นอุทธรณ์คดัคา้นหนังสือแจง้ให้นาํส่งภาษีฯ ดงักล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาํวินิจฉัยให้บริษทัและ DPC นาํส่งเงินเพิ!มตามจาํนวนดงักล่าว 

ต่อมาเมื!อวนัที! 22 กรกฎาคม 2558 DPC จึงยื!นฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลาง เพื!อขอให้ศาลพิพากษาเพิก
ถอนคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ดงักล่าว 

เมื!อวนัที! 29 เมษายน 2559 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง DPC โดยให้เหตุผลเช่นเดียวกนัว่า เงินค่า
ภาษีสรรพสามิตถือว่าเป็นส่วนหนึ!งของผลประโยชน์ตอบแทนที! DPC จะตอ้งชาํระให้แก่ผูใ้ห้สัมปทานตาม
สัญญาสัมปทาน ดงันั"น DPC จึงมีหน้าที!หักภาษี ณ ที!จ่ายและนาํส่งให้แก่กรมสรรพากร เมื!อไม่ไดห้ักและ
นาํส่ง จึงตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิ!มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน รวมเป็นเงินเพิ!มจาํนวน 5.59 ลา้นบาท 

เมื!อวนัที! 28 มิถุนายน 2559 DPC ไดย้ื!นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต่อศาลฎีกา 

เมื!อวนัที! 10 พฤศจิกายน 2559 บริษทัจึงยื!นฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลาง เพื!อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคาํ
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ดงักล่าว 
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เมื!อวนัที! 29 กนัยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องบริษทั โดยใหเ้หตุผลเช่นเดียวกนัว่า เงินค่าภาษี
สรรพสามิตถือวา่เป็นส่วนหนึ!งของผลประโยชน์ตอบแทนที!บริษทัจะตอ้งชาํระให้แก่ผูใ้ห้สัมปทานตามสัญญา
สัมปทาน ดงันั"นบริษทัจึงมีหน้าที!หักภาษี ณ ที!จ่ายและนาํส่งให้แก่กรมสรรพากร เมื!อไม่ได้หักและนาํส่ง 
จึงตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิ!มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน รวมเป็นเงินเพิ!มจาํนวน 128 ลา้นบาท 

เมื!อวนัที! 20 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดย้ื!นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง  

เมื!อวนัที! 27 สิงหาคม 2561 ศาลภาษีอากรกลางอ่านคาํพิพากษาของศาลฏีกาตามหมายเลขแดงที! 2374/2561 
ลงวนัที! 20 เมษายน 2561 พิพากษาให้ DPC ชําระเงินเพิ!ม 5.59 ลา้นบาท ตามการประเมินเรียกเก็บของ
กรมสรรพากร 

สาํหรับคดีระหว่างบริษทักบักรมสรรพากร ขณะนี"อยู่ในขั"นตอนการพิจารณาของศาลฎีกา  

โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายจาํนวน 134 ลา้นบาท และ 128 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561 

39. เหตุการณ์สําคัญ ข้อพพิาททางการค้าและคดคีวามที"สําคัญ 

กลุ่มบริษัท 

1) การเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิ# การเผยแพร่รายการแข่งขนัฟุตบอลโลกรอบสุดทา้ย 2018 
ผา่นแอปพลิเคชั!น AIS Play 

ในระหวา่งปี 2561 การเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวไดยุ้ติแลว้โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญั
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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เฉพาะบริษทั 

1) สัญญาการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าดว้ยการใช้และเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทไดท้าํสัญญา 
การเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอื!น โดยไดผ้า่นการเห็นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี 
ผลบงัคบัใชข้องสญัญาเป็นดงันี"  

ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคบัใช้ 
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. ว่าดว้ยการใช้และ
เชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอทีไดย้ื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ และเมื!อวนัที! 
4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอที ไดมี้หนังสือแจง้ให้บริษทัทราบว่า บริษทัควรรอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพื!อยดึถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษทัดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก่อนศาลมีคาํพพิากษาถึงที!สุดทีโอทีจะไม่รับรู้ และบริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการดงักล่าว 

บริษทัไดพ้ิจารณาหนังสือของทีโอทีดงักล่าวและกฎหมายที!เกี!ยวขอ้งประกอบกบัความเห็นของที!ปรึกษากฎหมาย 
ฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่า การไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมขา้งตน้ อาจถือไดว้่า
เป็นการขดัต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติวา่ดว้ยการใช้และเชื!อมต่อโครงข่าย บริษทั
จึงไดต้ดัสินใจปฏิบติัตามสัญญาการเชื!อมต่อโครงข่ายซึ!งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายที!มีผลใช้บงัคบัอยู่
ในปัจจุบนั 
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ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลื!อนที! (“สัญญาอนุญาตฯ”) กาํหนดให้บริษัทตอ้งจ่าย               
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขั"นตํ!าตามที!สัญญากาํหนดในแต่ละปี หรือ
ในอตัราร้อยละของรายได ้และผลประโยชน์อื!นใดที!บริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหกัค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ 
ทั"งสิ"น จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนั"น อยา่งไรก็ตาม ค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการ 
ที!ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และทีโอทีตอ้งการรอคาํพิพากษาถึงที!สุดในเรื!อง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล 
จึงเป็นรายการที!บริษทัคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรื!องวิธีการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา 
เพื!อให้เป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั บริษทัจึงคาํนวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามที!
ปฏิบัติในทางเดียวกนัทั"งอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนที!บริษัทตอ้งจ่าย
ให้แก่ทีโอทีนั"น ขึ"นอยูก่บัผลการตดัสินจากศาลในเรื!องขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริษทั
กบัทีโอทีในภายหลังโดยบริษทัจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดที!การเจรจาตกลงสิ"นสุดลง ซึ! งผูบ้ริหาร
ของบริษทัเชื!อวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนที!บนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาหนงัสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายที!เกี!ยวขอ้งประกอบกบัความเห็นของ
ที!ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษทั เห็นว่าการไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็นการขัดต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใช้และเชื!อมต่อโครงข่าย บริษทั จึงไดต้ดัสินใจ
ปฏิบัติตามสัญญาการเชื!อมต่อโครงข่าย ซึ! งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายที!มีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั 
โดยออกใบแจง้หนี" เพื!อเรียกเกบ็ค่าเชื!อมต่อโครงข่ายจากคูส่ญัญา  

ในวนัที! 30 ธันวาคม 2551 บริษทัไดน้าํส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตั"งแต่
เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ล้านบาท ซึ! งคาํนวณจากรายไดสุ้ทธิตามอตัราและ 
วิธีคิดคาํนวณของบริษทัให้แก่ทีโอที ซึ! งต่อมาไดม้ีการจดัตั"งคณะทาํงานเจรจาเกี!ยวกบัอตัราผลประโยชน์ตอบแทน
จากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักบัทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ยุติร่วมกันได ้เนื!องจากทีโอที
ตอ้งการให้บริษทั ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที!บริษทัไดรั้บทั"งจาํนวนตามอตัรา
ร้อยละที!กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษัทนําค่า เชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที !บ ริษ ัทถูก
ผูป้ระกอบการรายอื!นเรียกเก็บมาหักออกก่อน ในวนัที! 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงไดมี้หนงัสือแจง้ให้บริษทั
ชําระเงินผลประโยชน์จากรายได้ค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที!  17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803  
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  อย่างไรก็ตามบริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนังสือโตแ้ยง้คดัคา้น
ไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลข
ดาํที! 19/2554 แล้ว เมื!อว ันที! 9 มีนาคม 2554 เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี" ขาดว่า ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
เงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  
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ในวนัที!  29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื!นคาํเสนอข้อพิพาท เลขที! 55/2557 เรียกร้องให้บริษัทชาํระเงินส่วนแบ่ง
รายได้ของค่าเชื! อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดําเนินการที!  21 - 22 เป็นจํานวนเงินรวม 9,984 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบี" ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที!คา้งชําระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัดจนกว่า 
จะชาํระเสร็จสิ"น และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พพิาทหมายเลขดาํที! 19/2554  

เมื!อวนัที! 23 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงบัข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น 
ข้อพิพาทหมายเลขดาํที!  83/2559 เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี" ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ# เรียกร้องส่วนแบ่ง
รายไดเ้พิ!มเติมของค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที! 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 8,368 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที!คา้งชาํระในแต่ละปี ตามหนังสือทีโอทีแจง้มา  

วนัที! 17 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี" ขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 19/2554 โดยยกขอ้เรียกร้อง
แยง้ของทีโอที ที!ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการ
ที! 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเงินจาํนวนดังกล่าว และห้ามไม่ให้ทีโอทีเรียกร้องการบงัคบัตามหนังสือค ํ" าประกันการปฏิบติัตาม
สัญญาและหนงัสือคํ"าประกนัรายไดข้ั"นตํ!าของปีดาํเนินการที! 17 - 20 และขณะเดียวกนัคณะอนุญาโตตลุาการยงั
ไดม้ีคาํชี" ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 55/2557 ของทีโอที และให้ทีโอทีคืนเงินส่วนแบ่งรายไดค้่า
เชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที!บริษทัชาํระไวเ้กินจาํนวน 110 ลา้นบาท ภายใน 60 วนั นบัแต่ไดรั้บคาํชี" ขาดนี"  
และดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพน้กาํหนดดงักล่าว ซึ! งทีโอทีไดย้ื!นฟ้องขอเพิกถอนคาํชี" ขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางแลว้ ขณะนี"คดีอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

ส่วนข้อพิพาท 83/2559 อยู่ในขั"นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยผูบ้ริหารของบริษทัเชื!อว่าจะ
ไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนที!บนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 

2) ภาระผูกพันในหนังสือคํ"าประกันจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการบริการโทรศพัท์เคลื!อนที! 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าที!ส่งมอบหนังสือค ํ"าประกันของธนาคารให้แก่บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)                 
(“ทีโอที”) เพื!อเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปีดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืน
หนงัสือคํ"าประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานที!ผา่นมา  

ทีโอทีมิไดค้ืนหนงัสือค ํ"าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั"นต ํ!าของปีดาํเนินงานที! 17 - 21 รวมเป็นจาํนวนเงินทั"งสิ"น 
7,007 ลา้นบาท โดยอา้งว่าบริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ! งเป็นขอ้พิพาทที!อยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 
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ทั"งนี"  เมื!อวนัที! 11 พฤษภาคม 2554 และวนัที! 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชี" ขาดให ้
ทีโอทีส่งคืนหนังสือคํ" าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เนื!องจากบริษัทได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!า                           
ในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทกุประการแลว้  

เมื!อวนัที! 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี" ขาดให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ"าประกนัเงินประโยชน์
ตอบแทนขั"นตํ!าของปีดาํเนินงานที! 17 - 21 ให้บริษทั ต่อมาเมื!อวนัที! 16 พฤษภาคม 2557 ทีโอทีไดยื้!นคาํร้อง 
ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที! 660/2557 เพื!อขอเพิกถอนคาํชี"ขาดดงักล่าว 

ต่อมาเมื!อวนัที! 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยื!นคาํร้องเป็นคดีดาํที! 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพื!อขอใหศ้าล
มีคาํบงัคบัให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ"าประกนัปีที! 17-21 ให้แก่บริษทัตามคาํชี" ขาดของอนุญาโตตุลาการและชาํระเงิน
คา่ธรรมเนียมที!บริษทัไดช้าํระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคํ"าประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 6.65 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัที!ผูเ้รียกร้องชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนังสือคํ"าประกนั ขณะนี"
คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

3) กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz 

ในวนัที!  25 กันยายน 2557 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ยื!นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับ 
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 80/2557 เพื!อเรียกร้องให้บริษทัชาํระค่าเสียหาย
จากกรณีที!มีผูใ้ช้บริการในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนยา้ยผูใ้ห้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz ซึ! งให้บริการโดย
บริษทัย่อยของบริษทัเป็นจาํนวน 9,126 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที! 25 กนัยายน 
2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 

ในวนัที! 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดยื้!นขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วน ของค่าเสียหายตั"งแต่เดือนพฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงสิ"นสุดสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการในเดือนกันยายน 2558 เป็นจํานวนเงิน 32,813 ล้านบาท                              
พรอ้มภาษีมูลค่าเพิ!มและดอกเบี"ยอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตั"งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 

ขณะนี" ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า บริษทัไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั"นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดี
และไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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4) กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ!มเติมจากการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการ
บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั" งที! 6 และ 7 

เมื! อว ันที!  30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยื!นค ําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที!  78/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ                      
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื!อมีคาํชี" ขาดให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั" งที!  6                       
ซึ! งกระทาํขึ"นเมื!อวนัที! 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั" งที! 7 ซึ! งกระทาํขึ"นเมื!อวนัที! 20 กนัยายน 2545 มีผลผกูพนับริษทั
และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ใหต้อ้งปฏิบติัตามจนกว่าสัญญาจะสิ"นสุด และบริษทัไม่มีหน้าที!ตอ้ง
ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนตามที!ทีโอทีได้มีหนังสือลงวนัที! 29 กนัยายน 2558 เรื!อง ขอให้ชาํระผลประโยชน์
ตอบแทน แจง้มายงับริษัทให้ชําระเงินเพิ!มจาํนวน 72,036 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญา 
ครั" งที!  6 และ 7 เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญทําให้ ทีโอที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตํ!ากว่าที!กาํหนดใน 
สัญญาหลกั  

ขณะนี" ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่าขอ้ตกลงต่อทา้ย
สัญญาครั" งที! 6 และ 7 มีผลผกูพนัจนกระทั!งสิ"นสุดสัญญาเมื!อวนัที! 30 กนัยายน 2558 เนื!องจากบริษทัไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ อีกทั"งสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเ้คยให้ความเห็นต่อ
กรณีการแกไ้ขสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ ระหว่างทีโอทีกับบริษทั เรื!องเสร็จที! 291/2550 ความตอนหนึ! งว่า 
“กระบวนการแกไ้ขเพิ!มเติมสัญญาอนัเป็นนิติกรรมทางปกครอง สามารถแยกต่างหากออกจากขอ้ตกลงต่อทา้ย
สัญญาอนุญาตฯ ที!ทาํขึ"นได ้และขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ ที!ทาํขึ"นนั"นยงัคงมีผลอยู่ตราบเท่าที!ยงัไม่มี
การเพิกถอนหรือสิ"นผลโดยเงื!อนเวลาหรือเหตอืุ!น” ดงันั"นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดี
และไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

ต่อมาวนัที! 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียื!นคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที! 122/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนักงานศาลยุติธรรมเพื!อแกไ้ขจาํนวนเงินที!เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 
62,774 ลา้นบาท เนื!องจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณส่วนแบ่งรายไดข้อ้พิพาทนี" เป็นเรื!องเดียวกบั
ขอ้พิพาทที! 78/2558 ซึ! งคณะอนุญาโตตุลาการไดร้วมการพิจารณาขอ้พพิาททั"งสองเขา้ดว้ยกนั 
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5) ค่าเช่าสถานที! ติดตั" งเสา และอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการ
โทรศพัทเ์คลื!อนที! (“สัญญาอนุญาตฯ”) 

เมื!อวนัที!  30 กันยายน 2558 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื!นคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที! 
76/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการฯ สํานักระงับขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื!อมีคาํชี" ขาดให้บริษทั
ดาํเนินการเช่าสถานที!จาํนวน 11,883 สถานีฐาน ที!ใช้เป็นสถานที!ติดตั"งเสาและอุปกรณ์ในการให้บริการตาม
สัญญาอนุญาตฯ ต่อเนื!องไปอีก 2 ปี หลงัจากสัญญาอนุญาตฯ สิ"นสุดลง หากไม่สามารถปฏิบติัได ้ให้บริษทั
ชําระเงินค่าเช่าสถานที!พร้อมค่าใช้จ่ายอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องตลอดระยะเวลา 2 ปีนับแต่สิ"นสุดสัญญาอนุญาตฯ  
คิดเป็นจาํนวน 1,911 ลา้นบาท หรือนาํเงินจาํนวนดงักล่าวมาวางศาล 

ขณะนี"ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนของอนุญาโตตลุาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า บริษทัไม่มีหนา้ที!
ตอ้งชาํระค่าเช่าสถานที!ติดตั"งเสาและอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตฯ ภายหลงัที!สัญญาอนุญาตฯ 
สิ"นสุดลง เนื!องจากบริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามข้อสัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดังนั"นผลของขอ้พิพาท
ดงักล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

6) กรณีติดตั"งหรือเชื!อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมยา่นความถี! 900 MHz บนสถานีฐานที!บริษทั  ดิจิตอล โฟน 
จาํกัด ส่งมอบกรรมสิทธิ# ให้แก่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ตามสัญญาให้
ดาํเนินการใหบ้ริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบับริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั 

เมื!อวนัที! 29 เมษายน 2559 กสท. ไดยื้!นฟ้องบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ต่อ
ศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที! 613/2559 เพื!อให้รื" อถอนเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที!มีไวใ้ช้
สําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื!อนที!  ย่านความถี!  900 MHz หรือย่านความถี!อื!น ห รือเครื!องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมอื!นๆ ของบริษทัที!ติดตั"งบนสถานีฐาน จาํนวน 95 แห่ง ที!บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ส่งมอบให ้
กสท. ตามสัญญาให้ดาํเนินการฯ  โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท. ดงันั"น กสท. จึงเรียกร้องให้บริษทัชดใช้
ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นที! กสท.อา้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ#  ตั"งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเมษายน 2559 
จาํนวนเงิน 125.52 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระ
ค่าเสียหายเสร็จสิ"น และ ค่าเสียหายนับแต่วนัฟ้องอีกเดือนละ 2.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
ค่าเสียหายที!คา้งชาํระให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกวา่จะดาํเนินการรื"อถอนอุปกรณ์ดงักล่าวออกเสร็จสิ"น 

เมื!อวนัที! 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสั!งให้โอนคดีหมายเลขดาํที! 1681/2561ไปศาลแพ่ง โดยขณะนี"
คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนของการพจิารณาของศาลแพง่ 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั"นผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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7) การฟ้องเพิกถอนหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที!มีคาํสั!งให้นาํส่งรายไดจ้าก
การให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!บนคลื!นความถี! 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที! 1 พฤษภาคม 2560 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ยื!นฟ้องสาํนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) กบัคณะทาํงานอีก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที! 
736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสือสํานักงาน กสทช. และเพิกถอนมติ กทค. ของสํานักงาน กสทช. ที!มีคาํสั!ง
บริษทัให้นาํส่งรายได ้ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ ระหว่างวนัที! 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที! 30 มิถุนายน 2559 
จาํนวน 7,221 ลา้นบาท พร้อมดอกผลที!เกิดขึ"น 

เมื!อวนัที! 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดร้ับคาํฟ้องลงวนัที! 21 เมษายน 2560 ที!กสทช. และสํานกังาน กสทช. 
ฟ้องบริษทัในมูลหนี" เดียวกนันี" ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที! 661/2560 ให้บริษทันาํส่งรายไดใ้นช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษัทมิไดป้ฏิบติัผิดเงื!อนไขและวิธีการนาํส่งรายได ้ตามประกาศของ กสทช. เรื!อง 
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั!วคราว ในกรณีสิ"นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื!อนที! และบริษทัมีหน้าที!นาํส่งรายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่ายให้แก่สํานักงาน กสทช. แต่บริษทัมีรายจ่าย
มากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ ดงันั"น จึงไม่มีรายไดส่้วนที!เหลือคงเหลือที!จะนาํส่งให้แก่ 
สาํนักงาน กสทช. แต่อย่างใด 

ขณะนี" คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

8) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ!มเติมส่วนเพิ!มจากรายไดค้่าเช่าระบบสื!อสัญญาณ 

บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื!นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวง
ยติุธรรม (THAC) เลขที! A1/2017 ลงวนัที! 15 ธันวาคม 2560 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ!มเติม
จากรายได้ค่าเช่าระบบสื!อสัญญาณเชื!อมโยงตั"งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 เป็นจาํนวน 19.54 
ลา้นบาท และเลขที! A1/2018 ลงวนัที! 12 มกราคม 2561 และเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ!มเติม
จากรายได้ค่าเช่าระบบสื!อสัญญาณเชื!อมโยงตั"งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นจาํนวน 
1,121.92 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม) พร้อมให้ชาํระดอกเบี"ยผิดนดัอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนื!องจาก ทีโอที 
เห็นว่าบริษัทจะตอ้งเรียกเก็บค่าเช่าระบบสื!อสัญญาณเชื!อมโยงตามอตัราที!ทีโอที กาํหนดซึ! งสูงกว่าอตัราที!
บริษทัใชเ้รียกเก็บจากผูเ้ช่าจริง 
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เมื!อวนัที! 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ื!นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! ค.1/2561 เพื!อเพิก
ถอนคาํสั!งรับคาํเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที! A1/2017 ไวพ้ิจารณา  

เมื!อวนัที! 2 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพพิากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที! ค.1/2561 

เมื!อวนัที! 5 มีนาคม 2561 บริษทัไดย้ื!นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! ค.2/2561 เพื!อเพิกถอน
คาํสั!งรับเสนอขอ้พพิาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที! A1/2018 ไวพ้จิารณา  

เมื!อวนัที! 16 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพพิากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที! ค.2/2561 

ซึ! งต่อมาเมื!อวนัที! 5 เมษายน 2561 และ 11 เมษายน 2561 บริษทัได้ยื!นอุทธรณ์คาํพิพากษาคดีหมายเลขดาํที! 
 ค.1/2561 และ ค.2/2561 ของศาลปกครองกลางตามลาํดบั 

ขณะนี" ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาเห็นว่าอตัราคา่เช่า
ที!บริษทัใชเ้รียกเกบ็นั"นเป็นอตัราตลาดที!เหมาะสมและไดรั้บความเห็นชอบจาก กสทช. แลว้ 

9)  การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินจากการใชบ้ริการร่วมใช้เสาอากาศ ค่าบริการพื"นที! และค่าเช่าใชอ้ปุกรณ์
ที!เกี!ยวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาใหด้าํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที!  15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีโอที  จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื!นค ําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตลุาการ กระทรวงยติุธรรม (“THAC”) เลขที! A3/2018 เรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระเงินค่าร่วมใชเ้สาอากาศ 
ค่าบริการพื"นที! และค่าเช่าใช้อุปกรณ์ที!เกี!ยวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาให้ดาํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 183.44 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม) และดอกเบี"ยผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

เมื!อวนัที! 5 เมษายน 2561 บริษัทได้ยื!นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที!  ค.3/2561 เพื!อเพิกถอน
คาํสั!งรับเสนอขอ้พพิาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที! A3/2018 ไวพ้จิารณา 

เมื!อวนัที! 25 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที! ค.3/2561 

ซึ! งต่อมาเมื!อวนัที! 21 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดย้ื!นอุทธรณ์คาํพพิากษาคดีหมายเลขดาํที! ค.3/2561 

ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั"นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ตามข้อสัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั"นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่องบการเงิน
ของบริษทั 
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10) การเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระส่วนแบง่รายไดจ้ากการใหบ้ริการเครือข่ายร่วม 

วันที!  27 กันยายน 2561 บริษัท ทีโอที จ ํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ หมายเลขดาํที! 67/2561 เรียกร้องให้บริษทัชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการเครือข่าย
ร่วม (Roaming) เพิ!มเติมจากการที!บริษทัไดใ้ห้ส่วนลดค่าบริการโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากทีโอที ตั"งแต่ 
กรกฏาคม 2556 ถึงกนัยายน 2558 จาํนวน 16,252.66 ลา้นบาท ภาษีมูลค่าเพิ!ม และดอกเบี"ยผิดนัดร้อยละ 1.25 
ต่อเดือน  

ขณะนี" ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า บริษทัไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั"นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั
ต่องบการเงินของบริษทั 

11) กรณีการส่งมอบเสาติดตั"งสายอากาศตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ ระหว่างบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) (“ทีโอที”) กบับริษทั 

วนัที! 21 กรกฎาคม 2557 บริษทัไดย้ื!นคาํเสนอขอ้พิพาท เลขที! 53/2557 ต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาล
ยติุธรรม เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี" ขาดว่า เสาติดตั"งสายอากาศ (Tower)  จาํนวน 13,198 ตน้ ที!บริษทั
โอนให้แก่ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไม่ใช่เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ที!บริษทัมีหนา้ที!ตอ้งส่งมอบ
ใหแ้ก่ทีโอทีตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการฯ  และขอคืนเงินส่วนแบ่งยรายไดจ้ากค่าเช่าใชเ้สาจาํนวน 516 ลา้นบาท  

วนัที! 12 มีนาคม 2558 ทีโอทียื!นคดัคา้นขอ้พิพาทขา้งตน้และยื!นขอ้เรียกร้องแยง้เพิ!มเติม ขอให้บริษทัส่งมอบ
เสาติดตั"งสายอากาศ (Tower)  ที!ค้างส่งมอบจาํนวน 105 ต้น พร้อมชําระดอกเบี" ยของเงินส่วนแบ่งรายได้ที!
บริษทัชาํระล่าชา้จาํนวน 16 ลา้นบาท 

วนัที! 17 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไดรั้บคาํร้องและคาํคดัคา้นของทีโอที ลงวนัที! 15 กุมภาพนัธ์ 2559 ยื!นคดัคา้น 
และยื!นขอ้เรียกร้องแยง้เพิ!มเติม โดยให้บริษทัส่งมอบเสาติดตั"งสายอากาศ (Tower)  เพิ!มอีก 1,429 ตน้ ซึ! งเป็น
ของบริษทัยอ่ยของบริษทั หากส่งมอบไม่ไดใ้ห้ชดใช้เป็นเงิน 1,200 ลา้นบาท โดยในช่วงระยะเวลาก่อนวนัที! 
17 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไม่ไดรั้บทราบถึงคาํร้องดงักล่าว 

ขณะนี" ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า บริษทัไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ และเสาติดตั"งสายอากาศ (Tower) ที!ทีโอทีเรียกร้องเพิ!มเติม
จาํนวน 1,429 ต้น นั"นมิใช่ทรัพยสิ์นอันเป็นกรรมสิทธิ# ของบริษัทซึ! งทีโอทีจะใช้สิทธิบังคับเอาได ้  ดังนั"น         
ผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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บริษัท ดจิติอล โฟน จาํกดั (“DPC”) 

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

เมื! อว ันที!  9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยื!นคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที!  3/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม เพื!อเรียกร้องให้ DPC ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิ!มเติมอีกประมาณ 2,449 ลา้นบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 
พร้อมเรียกเบี"ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที!คา้งชาํระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดัจนกว่า
จะชาํระเสร็จสิ"นซึ! งคาํนวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบี"ยปรับทั"งสิ"นจาํนวน 1,500 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 3,949 ลา้นบาท 
 

ต่อมาเมื!อวนัที! 1 ตุลาคม 2551 กสท. ไดย้ื!นคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนทุนทรัพยร์วมเบี"ยปรับลดลงเหลือ 3,410 
ลา้นบาท ซึ! งคาํนวณจากเงินส่วนแบ่งรายไดค้า้งชาํระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ! งไดร้วมเบี"ยปรับจาํนวน 790 
ลา้นบาท และภาษีมูลค่าเพิ!มจาํนวน 171 ลา้นบาท 

จาํนวนเงินส่วนแบ่งรายไดที้! กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที! DPC ไดน้าํส่งตั"งแต่
วนัที! 16 กนัยายน 2546 ถึงวนัที! 15 กนัยายน 2550 และไดน้าํมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซึ! งเป็นการปฏิบติัตาม
มติคณ ะรัฐมนตรีเมื! อว ัน ที!  11 กุมภาพัน ธ์ 2546  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และมีการปฏิบัติ เช่นเดียวกัน 
ทั"งอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คลื!อนที! อีกทั"ง กสท. เคยมีหนังสือ เลขที! กสท. 603 (กต.) 739 แจง้ให้ DPC ปฏิบติั
ตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

เมื!อวนัที! 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี" ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของกสท. โดยให้เหตุผลสรุป
ไดว้่า DPC มิไดเ้ป็นผูผิ้ดสัญญา โดย DPC ไดช้าํระหนี"ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสิ"นและหนี"ทั"งหมดไดร้ะงบั
ไปแล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชําระหนี" ซํ" า เพื!อเรียกส่วนที!อ้างว่าขาดไป รวมถึงเบี" ยปรับและ
ภาษีมูลค่าเพิ!มตามที!อา้งมา 

เมื!อวนัที! 3 มิถุนายน 2554 กสท. ไดย้ื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที! 1259/2554  

เมื!อวนัที! 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสินยกคาํร้องของ กสท. ที!ขอให้เพิกถอนคาํชี" ขาดของ 
คณะอนุญาโตตลุาการ 
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ต่อมาวนัที! 25 สิงหาคม 2558 กสท. ไดย้ื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที! อ. 1070/2558 ขณะนี"
คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 

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

ตามมติในที!ประชุมร่วมกนัระหว่างบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“กสท.”) บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) และ บริษัท ทรู มูฟ จาํกัด (“True Move”) โดยมี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยีและการสื!อสาร เป็นประธาน เมื!อวนัที! 14 มกราคม 2547 ว่าเพื!อให้มีความเท่าเทียม
ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการทั"ง 3 ราย ทีโอทียินยอมให้ลดค่าเชื!อมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื!อนที!จาก 
ส่วนแบ่งรายได้ที!ทีโอทีไดรั้บจาก กสท. จาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ให้แก่ DPC และ True Move 
ตั"งแต่ปีการดาํเนินการปีที!  6 เช่นเดียวกบัที!ทีโอทีให้ส่วนลดกับบริษทั โทเทิ!ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั!น จาํกัด 
(มหาชน) (“DTAC”)  

ต่อมาเมื!อวนัที! 12 ตุลาคม 2549 ทีโอทีมีหนงัสือแจง้ กสท. ว่าไม่สามารถลดค่าเชื!อมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื!อนที!
ให้แก่ DPC และ True Move ได ้และเรียกร้องให ้กสท. ชาํระค่าเชื!อมโยงโครงข่ายในส่วนที! DPC และ True Move 
ไดห้ักไวเ้ป็นส่วนลดค่าเชื!อมโยงโครงข่ายให้ทีโอที จนครบถว้น พร้อมดอกเบี"ยตามอตัราที!กฎหมายกาํหนด นับแต่ 
วนัครบกาํหนดชาํระจนถึงวนัที!ชาํระครบถว้น  

เมื!อวนัที! 29 กรกฎาคม 2551 กสท. ไดยื้!นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานกัระงบัขอ้พิพาท 
สํานักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาทหมายเลขดําที!  68/2551 เรียกร้องให้ DPC ชําระค่าเชื! อมโยงโครงข่าย
โทรศพัท์เคลื!อนที!ที! DPC ไดห้ักไวจ้าํนวน 154 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที!  
7-10) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ!มและเบี"ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัพน้กาํหนด
ชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีตั"งแต่ปีที! 7 ถึงปีที! 10 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 

เมื!อวนัที! 15 ตุลาคม 2552 กสท. ไดย้ื!นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบัขอ้พิพาท 
สํานักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาทหมายเลขดําที!  96/2552 เรียกร้องให้ DPC ชําระค่าเชื!อมโยงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คลื!อนที!ที! DPC ไดห้ักไวจ้าํนวน 22 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที! 11) 
พร้อมเบี"ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ซึ! งคาํนวณถึงวนัที! 15 ตุลาคม 2552 รวมเป็นจาํนวนเงินที!เรียกร้อง
ทั"งสิ"น 26 ลา้นบาท  
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เมื!อวนัที! 23 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี" ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททั"งสองของ กสท. โดยให้
เหตุผลสรุปไดว้า่ กสท. ยงัมิไดช้าํระค่าส่วนลดค่าเชื!อมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนใหแ้ก่ 
ทีโอที  อีกทั" ง กสท. ไม่สามารถนําสืบได้ว่า DPC เป็นผู้ผิดสัญ ญ าและชําระผลประโยชน์ตอบ แทน 
ไม่ครบถว้น ดงันั"น กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินในส่วนที !ขาดไป รวมถึงเบี"ยปรับและ
ภาษีมูลค่าเพิ!มตามที!อา้งมา 

เมื!อวนัที! 25 มิถุนายน 2555 กสท. ไดยื้!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! 1016/2555 และในวนัที ! 16 กนัยายน 2557 ศาลปกครองกลางไดม้ีคาํพิพากษา 
ยกคาํร้องของ กสท. ต่อมาในวันที!  15 ตุลาคม 2557 กสท. ได้ยื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี"  
คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 

3) กรณีเรียกร้องให้ชําระค่าเชื!อมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนาํค่าเชื!อมโยงโครงข่ายมาหัก
ออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง 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 และดอกเบี" ยซึ! งคาํนวณถึงวนัที! 9 พฤษภาคม 
2554 รวมเป็นเงินที! เรียกร้องทั" งสิ"นจาํนวน 2,954 ล้านบาท พร้อมดอกเบี" ยนับจากวนัฟ้องจนกว่าจะชําระ 
เสร็จสิ"น โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ! งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์เคลื!อนที!ที! DPC มีการให้บริการอตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 432 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซึ! งคาํนวณจากครึ! งหนึ!งของส่วนแบ่งรายไดท้ี! กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
2,331 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเชื!อมโยงโครงข่ายจาํนวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที! DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจาํนวนเงิน 191 ล้านบาท ส่วนหนึ! งนั"นเป็นจาํนวนเดียวกันกับที!  กสท. 
เรียกร้องตามข้อพิพาทหมายเลขดาํที! 68/2551 ข้างตน้ แต่แตกต่างกนัที!จาํนวนปีที!เรียกร้องและ
การคาํนวณดอกเบี" ย 
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ต่อมาในวันที!  31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื!นคาํร้องขอแก้ไขเพิ!ม เติมคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดย 
ขอแกไ้ขจาํนวนเงินค่าเชื!อมโยงโครงข่ายที!เรียกร้องซึ! งคาํนวณจนถึงวนัที! 16 กนัยายน 2556 อนัเป็นวนัสิ"นสุด
สัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิ!มและดอกเบี"ยซึ! งคาํนวณถึงวนัที! 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทั"งสิ"น 5,454 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบี"ยนบัจากวนัที! 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ! งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์เคลื!อนที!ที! DPC มีการให้บริการอตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 1,289 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซึ! งคาํนวณจากครึ! งหนึ!งของส่วนแบ่งรายไดท้ี! กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
3,944 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเชื!อมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที! DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได ้เป็นจาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท 

ขณะนี" คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่าผลของ 
ขอ้พิพาทและคดีดงักล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนัยสําคญัต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั เนื!องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สญัญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ 
 

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

ตามที!กสท. ไดอ้นุมติัให้บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม 
(Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพื!อให้สอดคลอ้งกบัอตัราค่าใช้บริการที!ลดตํ!าลง
เรื!อยๆ เป็นเวลา 3 เดือนเริ!มตั"งแตว่นัที! 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไปและ DPC ไดม้ีหนงัสือขยายระยะเวลาต่อไปอีก
คราวละ 3 เดือน ซึ! ง กสท. ไดอ้นุมัติเรื!อยมาจนถึงวนัที! 31 มีนาคม 2550 โดยหลงัจากนั"น กสท. มิไดม้ีหนังสือ
ตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่อย่างใด จนกระทั!งในวนัที! 24 มีนาคม 2551 กสท. ได้มีหนังสือแจ้งให้ DPC  
ปรับอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วมในอัตรานาทีละ 2.10 บาท ตั" งแต่ว ันที!  1 เมษายน 2550  เป็นต้นไป ในวันที!  
8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงได้มีหนังสือขอให้ กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วม  
โดยคาํนึงถึงสภาวะการแข่งขนัของโทรศพัท์เคลื!อนที!ในปัจจุบนัที!มีอตัราค่าใช้บริการในตลาดที!ต ํ!ากว่าอตัรา 
ค่าใช้เครือข่ายร่วมที!กาํหนดมาก ซึ! งทาํให้ DPC ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายร่วมกับผูป้ระกอบการที!มาขอใช้
บริการได ้และในระหว่างรอการพิจารณา DPC จะใช้อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์
และเงื!อนไขที!ไดรั้บอนุมัติและถือปฏิบติัมา ซึ! งต่อมาเมื!อวนัที! 31 มีนาคม 2552 กสท.ไดม้ีหนังสืออนุมติัให้ DPC 
ใช้อัตราค่าใช้เครือข่ายร่วมในอัตรานาทีละ 1.10 บาท ในช่วงวนัที!  1 มกราคม 2552 ถึงวนัที!  31 มีนาคม 2552 
นอกจากนี"  เมื!อวนัที!  16 มิถุนายน 2552 DPC และบริษัทได้ทาํสัญญาการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming)  
โดยใชอ้ตัรา 1.10 บาทต่อนาท ีและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 
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เมื!อวนัที! 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดยื้!นเสนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ตามขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที! 62/2553 เพื!อเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที! 10 - 12 
ซึ! งเกิดจากการที! DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 1.10 บาท ในช่วงระหว่าง
วนัที!  1 เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม  2551 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,636 ล้านบาท พร้อมเบี" ยปรับที!คาํนวณถึงเดือน
มีนาคม 2553 เป็นจาํนวน 364 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั"งสิ"น 2,000 ลา้นบาท และเรียกเบี" ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ"น โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุมัติการปรับลดอตัราค่าใช้
เครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที! 31 มีนาคม 2550 เทา่นั"น 

เมื!อวนัที!  12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยื!นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท  
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 89/2554 เรียกร้องให ้DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที! 12 ที!เกิด
จากการที! DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่วงระหว่างวนัที!  
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิ!มเติม จาํนวน 113 ลา้นบาท พร้อมเบี"ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของ
เงินตน้ดงักล่าว นบัตั"งแต่วนัที! 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 

ขณะนี" ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในขั"นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า 
คาํวินิจฉัยชี" 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!นคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที!  32/2554 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม เพื!อเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดังกล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทั"งสิ"น 35 ลา้นบาท โดย กสท. กล่าวอา้งว่า 
DPC ผิดสัญญาให้ดาํเนินการ เนื!องจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กับ
ผูใ้ช้บริการ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จาํนวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื!อ เป็น
เหตุให้ กสท. ไดรั้บความเสียหายเนื!องจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการระหว่างประเทศได ้เมื!อเลขหมาย
ดงักล่าวมีการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  

เมื!อวนัที!  28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีคาํวินิจฉัยชี" ขาดให้ยกคาํขอของ กสท. โดยชี" ขาดว่า  
ข้อพิพาทในคดีนี" เป็นเรื! องพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระทาํอันเกิดจากการผิดสัญญาให้ดาํเนินการ ดังนั" น 
ขอ้พพิาทในคดีนี" จึงไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  
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เมื!อวนัที! 6 กนัยายน 2556 กสท. ไดย้ื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที! 1767/2556 ขณะนี"คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

6) กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“กสท.”) 

เมื!อวนัที! 24 สิงหาคม 2555 กสท.ไดย้ื!นคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที! 110/2555 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท เพื!อเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที! 10 - 14 จาํนวน
รวม 183 ลา้นบาท พร้อมเบี"ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระ
เงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 

ต่อมาเมื!อวนัที! 1 เมษายน 2557 กสท. ไดย้ื!นคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที! 26/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท เพื!อเรียกร้องให ้DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที! 15-16 จาํนวนรวม 
203 ล้านบาท และดอกเบี" ยผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมเบี" ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิ"น ซึ! งจาํนวนเงินดงักล่าว 
กสท. คาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายไดค้่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที! DPC ไดร้ับจากผูป้ระกอบการ
รายอื!นทั"งจาํนวนตามอตัราร้อยละที!กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลื!อนที!โดยไม่ให้
นาํรายจ่ายค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที! DPC ถูกผูป้ระกอบการรายอื!นเรียกเก็บมาหักออก 

ขณะนี"ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า ผลของขอ้พิพาท
ดงักล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่องบการเงินรวมของบริษัท 
เนื!องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ 

7) ภาระผกูพนัในหนงัสือคํ"าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ บริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”) มีหน้าที!ส่งมอบหนังสือคํ"าประกันของ
ธนาคารให้แก่บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพื!อเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์
ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปีดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือคํ"าประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานที!ผา่นมา  

กสท. มิไดคื้นหนังสือคํ"าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าของปีดาํเนินงานที! 10 - 14 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทั"งสิ"น 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ส่วนลดค่าเชื!อมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ! งเป็นขอ้พิพาทที!อยูใ่นระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตลุาการ  
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เมื!อวนัที!  8 ตุลาคม 2555 DPC ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น               
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 120/2555 เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชี" ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสือคํ"าประกนั
ดงักล่าวให้แก่ DPC เนื!องจาก DPC ไดช้ําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น 
และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้  

เมื!อวนัที!  28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี" ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสือคํ" าประกันพร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคารดงักล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมื!อวนัที! 15 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ื!นคาํร้องเป็นคดีหมายเลข
ดาํที! 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพื!อขอเพกิถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการ  

ต่อมาเมื!อวนัที! 13 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคาํร้องของ กสท. ที!ขอเพิกถอนคาํชี" ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการคดีหมายเลขดาํที! 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั"น
ถูกตอ้งและชอบดว้ยกฎหมายแลว้ คาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชนแต่อยา่งใด ดงันั"น คาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยงัมีผลใช้บงัคบัโดยสมบูรณ์ ทั"งนี"  
กสท. ไดย้ื!นอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ ขณะนี"คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื!อว่าผลของคดีดงักล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดี เนื!องจาก DPC ไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการ ตามที!คณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางไดว้ินิจฉัยไวแ้ลว้ 

8) กรณีการเรียกค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั!วคราว 

เมื!อวนัที! 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื!นฟ้องสาํนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน 
กสทช.”), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั (“ทรู มูฟ”) และบริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) 
ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที! 918/2558 เพื!อใหช้าํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื!องและ
อุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุม้ครองตามประกาศ กสทช. เรื!อง 
มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชั!วคราวในกรณีสิ"นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื!อนที! ซึ! งคาํนวณตั"งแต่วนัที! 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที! 15 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวนเงินดงันี"   

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน  24,117 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 18,025 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

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

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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ต่อมาเมื!อวนัที! 11 กนัยายน  2558  กสท. ไดย้ื!นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! 1651/2558 
เพื!อเรียกร้องให้ชาํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ของ กสท. ตั"งแต่วนัที! 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัที! 17 กรกฎาคม 2558 เพิ!มเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี"  

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,521 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,991 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยใน

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

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ต่อมาเมื!อวนัที! 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ไดย้ื!นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! 741/2559 
เพื!อเรียกร้องให้ชาํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ของ กสท. ตั"งแต่วนัที! 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที!  25 พฤศจิกายน 2558  เพิ!มเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี"  

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,857 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ขณะนี" ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูร่ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษัท         
เชื!อวา่ DPC ไม่มีหน้าที!ตอ้งชาํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที! กสท. เรียกร้อง เนื!องจาก DPC ไดป้ฏิบัติถูกตอ้งตามประกาศ กสทช. แลว้ทุกประการ 
ดังนั" นผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ                
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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9) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ที!มีคาํสั!งให้นําส่งรายได้จาก                      
การใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั!วคราว 

วนัที!  16 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ดิจิตอล โฟน จาํกัด (“DPC”)  ยื!นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที! 1997/2558 เรื!อง 
ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํส่งรายไดช่้วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ เนื!องจากสํานักงานกสทช. เรียกร้องให ้
DPC นาํส่งเงินรายได ้ จากการให้บริการในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการระหวา่งวนัที! 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที! 17 
กรกฎาคม 2557 จาํนวน 628 ลา้นบาท 

ในเรื! องเดียวกันนี"  เมื!อวนัที!  16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) ได้ยื!นค ําฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเป็น 
คดีหมายเลขดาํที! 1441/2559 ขอให้ DPC นาํส่งรายได้ช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที! 16 กนัยายน 
2556 ถึงวนัที!  17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี" ยคาํนวณถึงวนัที! ฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อม
ดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน  นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะนาํส่งรายไดพ้ร้อมดอกผลและ
ดอกเบี"ยเสร็จสิ"น 

วนัที! 7 กนัยายน 2561 สํานักงานมีหนังสือแจง้มติของ กสทช. ให้ DPC นาํส่งเงินรายไดจ้ากการให้บริการ
ในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการทั"งหมดเป็นจาํนวนเงิน 869 ลา้นบาท และเมื!อ กสทช. ไดเ้คยมีคาํสั!งให้ DPC 
นาํส่งเงินรายไดช่้วงที!หนึ! งไปแลว้ จนวน 628 ลา้นบาท คงเหลือเงินที!ตอ้งนาํส่งในครั" งนี"  จาํนวน 241 ลา้นบาท 
ซึ! งในวนัที! 7 ธันวาคม 2561 DPC ยื!นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื!อขอเพิกถอนมติกสทช. ดงักล่าวแลว้ 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่า DPC ได้ปฏิบติัตามประกาศ เรื!อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชั!วคราว 
ในกรณีสิ"นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบ้ริการโทรศพัท์เคลื!อนที! พ.ศ. 2556 ซึ! งกาํหนดให ้DPC 
ตอ้งนาํส่งเงินรายได้หลงัหักรายจ่ายให้แก่สํานักงานกสทช. เนื!องจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ช้บริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือที!จะนาํส่งให้แก่ กสทช. ตามที!ประกาศ
ดงักล่าวกาํหนดไว ้ 

ขณะนี"คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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10) กรณีการนาํเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั บริษทั ดิจิตอลโฟน 
จาํกดั (“DPC”) ไปใหผู้ใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รายอื!นใช้ร่วม 

เมื!อวนัที!  30 มิถุนายน 2559 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื!นข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เป็นข้อพิพาทหมายเลขดาํที! 57/2559 เพื!อให้มี 
คาํชี" ขาดให้ บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ทาํการรื" อถอนเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที!มีไวใ้ช้สําหรับ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที! ยา่นความถี! 2100 MHz รวมทั"งเครื!อง หรืออุปกรณ์โทรคมอื!นๆ ของ บริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์ เลส เน็ ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) และเครื! องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมที! มี ไว้ใช้สํ าหรับให้ บริการ
โทรศพัท์เคลื!อนที! ยา่นความถี! 900 MHz หรือย่านความถี!อื!นรวมทั"งเครื!อง หรืออุปกรณ์โทรคมอื!นๆ ของ บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ที!ติดตั"งบนสถานีฐาน จาํนวน 97 แห่ง ตามสัญญาให้
ดาํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก กสท.   

โดยหาก DPC ไม่ยอมรื" อถอนไม่ว่ากรณีใด ขอให้ DPC  ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท. เป็นเงินเดือนละ 4.84  ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที! DPC คา้งชาํระ กสท. นับถดัจากวนัยื!นคาํเสนอขอ้พิพาทเป็นตน้ไป
จนกว่าจะรื" อถอนเครื!องและอุปกรณ์เสร็จสิ"น และค่าเสียหายจากการยินยอมให้ บริษัท และ AWN ใช้ทรัพยสิ์นที! 
กสท. เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ#  จาํนวน 97 สถานีฐาน ตั"งแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมเป็น
ค่าเสียหาย 175.19 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี" ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน และห้ามมิให้ DPC นําเครื!องและอุปกรณ์
โทรคมนาคม รวมทั" งโครงสร้างพื"นฐานโทรคมอื!นๆ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ ไปให้ผู้ให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื!อนที!รายอื!นใช้ร่วม เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขณะนี" ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ตามข้อสัญญาที! เกี!ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั" นผลของคดีดังกล่าว ไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ 
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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11) กรณีการส่งมอบเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั บริษทั 
ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”)  

เมื!อวนัที! 28 มีนาคม 2561 DPC ได้รับคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที! 6/2561 ลงวนัที! 31 มกราคม 2561 ที!บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื!นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบัข้อพิพาท 
สาํนกังานศาลยติุธรรม เรียกร้องให ้DPC ส่งมอบเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ 
ตูค้อนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบคงสิทธิเลขหมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสียโอกาสจากการใช้อุปกรณ์
ดงักล่าว รวม 13,431 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน หรือชาํระเป็นเงินในจาํนวนเดียวกนัแทน
การส่งมอบเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมดงักล่าว  

ขณะนี" ข้อพิพาทดงักล่าวอยู่ในขั"นตอนของอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื!อว่า DPC ไดป้ฏิบัติถูกตอ้ง     
ตามข้อสัญญาที! เกี!ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั" นผลของคดีดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ            
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

12) กรณีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมและตู ้คอนเทนเนอร์ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั 
บริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”) 

วนัที! 15 กรกฎาคม 2557 DPC ไดย้ื!นคาํเสนอขอ้พิพาท เลขที! 49/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการ สาํนกัระงบั
ขอ้พิพาท สํานักงานศาลยติุธรรม เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี" ขาดวา่ เสาติดตั"งสายอากาศจาํนวน 152 ตน้ 
และ 115 ตูค้อนเทนเนอร์ ที! DPC โอนให้แก่ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ไม่ใช่เครื!อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคม ที! DPC มีหนา้ที!ตอ้งส่งมอบให้แก่ กสท. ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ และขอ
คืนเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากคา่เช่าใชเ้สาจาํนวน 2 ลา้นบาท 

เมื!อวนัที! 14 พฤศจิกายน 2561 DPC ไดรั้บคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 76/2561 ลงวนัที! 31 ตุลาคม 2561 ที!บริษทั 
กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื!นคาํเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สาํนกัระงบัขอ้พิพาท 
สาํนกังานศาลยติุธรรม เพื!อใหมี้คาํชี" ขาดให้ DPC ส่งมอบเสาโทรคมนาคม (Tower) จาํนวน 155 ตน้ โดยหาก DPC 
ไม่สามารถส่งมอบไดใ้ห้ DPC ชาํระค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 72 ลา้นบาท และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจสําหรับ
การใช้เสา และการใช้ตูค้อนเทนเนอร์รวมดอกเบี"ยแลว้เป็นเงิน 284 ลา้นบาท และ 145 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
รวมเป็นเงินทั"งสิ"น 501 ลา้นบาท 
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ขณะนี" ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนของอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแล้ว ดงันั"นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จาํกดั (“AWN”) 

1) กรณีติดตั"งหรือเชื!อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี! 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานที! บริษทั ดิจิตอล 
โฟน จาํกดั (“DPC”) ส่งมอบกรรมสิทธิ# ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“CAT”) ตามสัญญา
ใหด้าํเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC (“สัญญาอนุญาตฯ”) 

เมื!อวนัที! 30 มิถุนายน 2559 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื!นฟ้องบริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีดาํที!  1039/2559 เพื!อให้รื" อถอนเครื! อง 
และอุปกรณ์โทรคมนาคมที!มีไวใ้ช้สาํหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที! ย่านความถี! 2100 MHz และหรือเครื!อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื!นๆ ของ AWN ที! ติดตั" งบนสถานีฐาน จํานวน 67 แห่ง ตามสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการฯ ของ DPC  โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก กสท.  ดงันั"น กสท. จึงเรียกร้องให ้AWN ชดใชค้า่เสียหาย
จากการใช้ทรัพยสิ์นที! กสท. อ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ#  ตั"งแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 
จาํนวน 57.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี" ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชําระ
ค่าเสียหายเสร็จสิ"น และค่าเสียหายเดือนละ 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที!คา้งชาํระ
ให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดาํเนินการรื"อถอนอุปกรณ์ดังกล่าวออกเสร็จสิ"น และห้ามมิให้ AWN  
นาํเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสาํหรับให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! ยา่นความถี! 2100 MHz และหรือเครื!อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื!นๆ มาติดตั"งหรือเชื!อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ 
ระหวา่ง กสท. กบั DPC  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วนัที! 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสั!งให้โอนคดีนี" ไปศาลแพ่งข้อพิพาทหมายเลขดาํที! 1680/2561 
โดยขณะนี"คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนของการพจิารณาของศาลแพง่ 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั"นผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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2) กรณีเรียกร้องให้ชาํระค่าใช้เครื!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 ของบริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื!นฟ้อง 
AWN ต่อศาลแพ่ง โดยเรียกร้องให้ AWN ชําระค่าใช้เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสื! อ
สัญญาณในอาคารและค่าร่วมใชไ้ฟฟ้า ซึ! ง AWN ใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว ตั"งแต่วนัที! 1 ตุลาคม 
2558 ถึงวนัที!  30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 559.62 ล้านบาท และดอกเบี" ยคาํนวณจนถึงวนัที!ฟ้องคดี จ ํานวน                    
15.87 ลา้นบาท รวมเงินตน้และดอกเบี"ยจาํนวน 575.48 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้
จาํนวน 559.62 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ 

วนัที! 31 พฤษภาคม 2561 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้ AWN ชาํระค่าใชเ้ครื!องและอปุกรณ์โทรคมนาคมค่าบริการ
ระบบสื!อสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใชไ้ฟฟ้าแก่ทีโอที 

วนัที! 19 พฤศจิกายน 2561 AWN ไดย้ื!นอุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าว โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อวา่ผลของคดี
ดงักล่าว ไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เงนิปันผล 

ในการประชุมคณะกรรมการเมื!อวนัที! 7 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 7.08 บาท ซึ! งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 3.78 บาท 
ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื!อวนัที! 29 สิงหาคม 2561 ทั"งนี"การเสนอดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากที!ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

41. การอนุมตังิบการเงนิ 
งบการเงินนี"ไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมื!อวนัที! 7 กุมภาพนัธ์ 2562 


