
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซึ! งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี!ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ"นสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที!สาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี" แสดงฐานะการเงินของบริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ"นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง

ตามที!ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว ้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที!กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที!เกี!ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื!นๆ ซึ! งเป็นไป
ตามขอ้กาํหนดเหล่านี"  ขา้พเจ้าเชื!อว่าหลักฐานการสอบบญัชีที!ขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื!อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที!เน้น 
 

โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปที!เปลี!ยนแปลงไป ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ได้นํามาตรฐานกลุ่มเครื!องมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 16 เรื!อง สัญญาเช่า ซึ! งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที! เริ! มในหรือหลังวนัที!  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ โดยกลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุง
กาํไรสะสมและองคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถ้ือหุน้ตน้งวดของงวดปัจจุบนั 
 

เรื!องสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื!องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื!องต่างๆ ที!มีนัยสําคญัที!สุดตามดุลยพินิจเยี!ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นํา
เรื!องเหล่านี" มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั"งนี"  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื!องเหล่านี"  

เรื!องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที!ใช้เพื!อตอบสนอง 
การรับรู้รายได้ 
รายไดข้องกลุ่มบริษทัมคีวามเสี!ยงเกี!ยวกบัการบนัทึกรายได้
ให้ถูกต้องภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที!มีความ
ซับซ้อนและมีผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงเงื!อนไขของ
ราคารวมทั"งมาตรฐานการบญัชีที!เกี!ยวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ของกลุ่มบริษทัมีความซบัซอ้น 

ข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบรายได้ใน
ประเด็นดงัต่อไปนี"  
· การบญัชีที!เกี!ยวขอ้งกบัการรับรู้รายไดใ้นระหว่างปี  
· ความถูกตอ้งของการรับรู้รายได ้
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ได้แสดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17  

 
วิธีการตรวจสอบที!สาํคญั รวมถึง 
· ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึง

การทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมซึ! งเกี!ยวข้องกับการรับรู้และ
บนัทึกรายได ้นอกจากนั"นขา้พเจา้ไดใ้ช้ผูเ้ชี!ยวชาญดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมที!เป็นอตัโนมติั และการควบคุม
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรแกรม การใช้งานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

· ประเมินกระบวนการควบคุมภายในในการอนุมติัการเปลี!ยนแปลงอตัรา
ค่าบริการ การเริ!มตน้ของแผนงานใหม่ และการนําเขา้ขอ้มูลนั"นในระบบ
เรียกเก็บเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเรื! องการเข้าถึง
ขอ้มูลและการจดัการการควบคุมการเปลี!ยนแปลงขอ้มูลในระบบดงักล่าว 

· เลือกรายการเพื!อตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี" ของลูกค้าและ
ตรวจสอบตวัอย่างการลดยอดและการให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงิน 
รวมถึงตรวจสอบตวัอยา่งการรับชาํระเงินกลบัไปยงัใบแจง้หนี"  

· ตรวจสอบการกระทบยอดที!สําคัญโดยผูบ้ริหารจากระบบทางธุรกิจที!
เกี!ยวขอ้งไปยงัระบบเรียกเก็บเงินและบญัชีแยกประเภท เพื!อประเมินความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของรายได ้ 

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

· ตรวจสอบกบัขอ้สมมติฐานและการประมาณการที!สาํคญัของผูบ้ริหารที!ใช้
ในการบนัทึกรายได้ที!เกิดขึ"นในระหว่างปี แต่ยงัไม่มีการออกใบแจ้งหนี"  
และรายการที!ไดรั้บเงินแลว้ แต่ยงัมีภาระผูกพนัที!จะให้บริการแก่ลูกคา้ใน
อนาคต 

· ตรวจสอบความความถูกตอ้งของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที! 15 เรื!อง “รายไดจ้ากสัญญาที!ทาํกบัลูกคา้” มาใช ้
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เรื!องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที!ใช้เพื!อตอบสนอง 
ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที!สําคัญ  
กลุ่มบริษัทมีคดีความที!ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายและข้อ
พิพาททางการคา้ ซึ! งทาํให้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารใน
การตั"งประมาณการหนี" สิน 
การที!กลุ่มบริษทัประกอบกิจการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ! งหาก กสทช.
ตีความ เปลี!ยนแปลงและ/หรือเพิ!มเติมข้อบังคับในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี   
ขอ้พิพาท ซึ!งอาจไดรั้บความเสียหายจากการจ่ายค่าชดเชยได ้ 
นอกจากนั"น กลุ่มบริษัทมีการทาํงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ 
เช่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน)จึงมี
ความเสี! ยงในการเกิดการขัดแย้งระหว่างบริษัทด้านการ
ตีความเนื"อหาและเงื!อนไขตามสัญญาที!แตกต่างกนั 

เหตุการณ์สําคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที!สําคญั
ไดแ้สดงไวใ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 

วิธีการตรวจสอบที!สาํคญั รวมถึง 
· ออกแบบและทําการตรวจสอบเพื!อที!จะระบุคดีความและข้อพิพาทที!

อาจจะทาํให้เกิดความเสี! ยงที! มีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริษัทรวมถึงวิธีการ
ตอ่ไปนี"  
- สอบถามผูบ้ริหาร รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทัเกี!ยวกบัเหตุการณ์

สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที!สาํคญั   
- สอบทานรายงานการประชุมของผูม้ีหนา้ที!ในการกาํกบัดูแล 
- ส่งจดหมายถึงที!ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเกี!ยวกบัสถานะของ 
 คดีความที!สาํคญั 
- สอบทานค่าใชจ่้ายเกี!ยวกบับริการทางกฎหมาย 

· พิจารณาการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปนี"  
- ทาํความเขา้ใจในกลุ่มบริษทัและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัในเรื!อง

ดงัต่อไปนี"  
- กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที!ใช้สําหรับกลุ่มบริษัทและ

อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที!กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจอยู ่และ 
- วิธีการที!กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัตามกรอบของกฎหมายและขอ้บงัคบั

นั"น 
- สอบถามผูบ้ริหารและผูม้ีหน้าที!ในการกาํกบัดูแลว่า กลุ่มบริษทัปฏิบติั

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้หรือไม่ และตรวจสอบจดหมายติดต่อกบั 
 ผูมี้อาํนาจทางกฎหมาย เช่น กสทช. (ถา้มี) 

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

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอื!น ขอ้มูลอื!นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ!งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี ซึ!งคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที!ในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื!นและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้ห้ความเชื!อมั!นต่อขอ้มูลอื!น  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าที!เกี!ยวเนื!องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื!นมีความขดัแยง้ที!มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที!ไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื!นมีการแสดงขอ้มูลที!ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
หรือไม่  
 

เมื!อขา้พเจ้าไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื!อสารเรื! องดังกล่าวกับผูมี้หน้าที!ในการกาํกับดูแลเพื!อดาํเนินการแก้ไขให้
เหมาะสมต่อไป 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที!ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหน้าที!รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี"
โดยถูกตอ้งตามที!ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี!ยวกบัการควบคุมภายใน
ที!ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื!อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที!ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ ่มบริษทัและบริษทัในการดําเนินงานต่อเนื!อง การเปิดเผยเรื!องที!เกี !ยวก ับการดาํเนินงาน
ต่อเนื!อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื!องเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั"งใจที!จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื!องต่อไปได ้ 
 
ผูม้ีหน้าที!ในการกาํกับดูแลมีหน้าที!ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของ 
กลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื!อให้ไดค้วามเชื!อมั!นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ!งรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเชื!อมั!นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื!อมั!นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัที!มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคญัเมื!อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้
งบการเงินเหล่านี"  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี!ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

· ระบุและประเมินความเสี!ยงจากการแสดงขอ้มูลที!ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื!อตอบสนองต่อความเสี!ยงเหล่านั"น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที!เพียงพอ
และเหมาะสมเพื!อ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี! ยงที!ไม่พบข้อมูลที!ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ! งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี! ยงที! เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื!องจากการทุจริตอาจเกี!ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั"งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที!ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

· ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที!เกี!ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื!อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที!เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื!อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

· ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที!ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที!เกี!ยวขอ้งซึ!งจดัทาํขึ"นโดยผูบ้ริหาร  
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· สรุปเกี!ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื!องของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที!ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที!มีสาระสําคญัที!เกี!ยวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที!อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื!องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที!มีสาระสําคญั 
ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที!
เกี!ยวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี!ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ"นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที!
ไดรั้บจนถึงวนัที!ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื!อง 

· ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื"อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที!ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที!ควรหรือไม่  

· ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที!เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี!ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื!อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดสื้!อสารกบัผูม้ีหนา้ที!ในการกาํกบัดูแลในเรื!องต่างๆ ที!สําคญั ซึ! งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที!ไดว้างแผนไว ้และประเด็นที!มีนยัสําคญัที!พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องที!มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที!ในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ
ที!เกี!ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้!อสารกบัผูมี้หนา้ที!ในการกาํกบัดูแลเกี!ยวกบัความสัมพนัธ์ทั"งหมด
ตลอดจนเรื!องอื!นซึ! งขา้พเจา้เชื!อวา่มีเหตุผลที!บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการที!ขา้พเจา้ใชเ้พื!อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื!องที!สื!อสารกับผูม้ีหน้าที!ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื!องต่าง ๆ ที!มีนัยสาํคญัมากที!สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื!องสําคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื!องเหล่านี" ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี!ยวกบัเรื!องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที!ยากที!จะเกิดขึ"น ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรสื!อสารเรื!องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื!อสารดงักล่าว 
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัที! 8 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 18,420,768,856      19,636,627,466      614,805,617        1,975,219,680     

เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 1,909,700,898        1,989,089,050        - -

เงินฝากสถาบนัการเงินที!ติดภาระคํ"าประกนั 11,200,000             - - -

ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวยีนอื!น 6, 35 17,781,189,871      18,297,896,427      1,753,889,823     1,825,357,904     

สินทรัพยท์ี!เกิดจากสญัญา 7 1,448,322,973        1,868,738,312        - -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 35 - - 52,543,000,000   50,499,000,000   

สินคา้คงเหลือ 8 2,372,085,732        4,828,455,683        - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1,091,889               317,086,768           - 60,345,445          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื!น 211,038,270           204,257,782           5,291,427            4,913,629            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 42,155,398,489      47,142,151,488      54,916,986,867   54,364,836,658   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอื!น 11 - 67,032,210             - 46,999,310          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื!น 11 110,030,932           - 67,694,448          -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 33,819,366,390   27,928,202,917   

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 799,044,580           635,509,431           - -

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 31,588,188             24,612,629             - -

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 122,517,637,998    125,510,307,301    56,165,771          69,709,331          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 58,722,695,215      - 225,706,272        -

ค่าความนิยม 14 2,881,699,659        2,881,699,659        - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม 16 7,122,852,880        5,468,375,759        6,404,436            11,053,367          

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 15 110,219,201,347    103,074,017,347    - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 4,120,355,274        3,490,521,588        485,422,372        549,988,735        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื!น 1,490,072,824        1,374,894,316        318,804,496        283,036,590        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 308,015,178,897    242,526,970,240    34,979,564,185   28,888,990,250   

รวมสินทรัพย์ 350,170,577,386    289,669,121,728    89,896,551,052   83,253,826,908   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : บาท

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

หนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี"สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน 18 4,900,000,000        - - -

เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวยีนอื!น 19, 35, 39 40,570,674,698      41,376,819,746      2,779,757,850     2,904,665,726     

ประมาณการสาํหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 5,248,416,692        5,248,416,692        5,107,842,520     5,107,842,520     

รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 4,348,673,572        4,189,025,479        9,176,967            9,176,967            

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 1,909,700,898        1,989,089,050        - -

ส่วนของหนี" สินระยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 18 13,848,369,520      24,871,789,053      - 15,326,846          

ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม

คา้งจ่ายที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 20 10,538,020,814      24,490,134,874      - -

ส่วนของหนี" สินตามสญัญาเช่าที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 18 10,212,816,743      - 116,637,778        -

เงินกูย้มืระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 18, 35 - - 5,080,000,000     4,920,000,000     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,867,303,487        2,892,323,884        35,691,522          -

หนี" สินทางการเงินหมุนเวยีนอื!น 36 297,201,697           140,659,105           - -

หนี" สินหมุนเวยีนอื!น 72,246,113             57,041,933             93,459                 -

รวมหนี"สินหมุนเวียน 93,813,424,234      105,255,299,816    13,129,200,096   12,957,012,059   

หนี"สินไม่หมุนเวียน

หนี" สินระยะยาว 18, 35 79,301,185,042      69,171,920,043      - 15,422,866          

หนี" สินตามสญัญาเช่า 18, 35 48,150,496,963      - 118,716,176        -

ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 3,179,944,080        2,859,529,007        394,889,613        329,248,695        

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย 20 42,911,010,664      37,298,912,437      - -

ส่วนปรบัมูลค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมรอรบัรู้ 1, 20 3,283,532,804        3,283,532,804        - -

หนี" สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื!น 36 1,225,258,428        - - -

หนี" สินไม่หมุนเวยีนอื!น 2,616,357,834        2,405,757,999        20,103,923          16,386,900          

รวมหนี"สินไม่หมุนเวียน 180,667,785,815    115,019,652,290    533,709,712        361,058,461        

รวมหนี"สิน 274,481,210,049    220,274,952,106    13,662,909,808   13,318,070,520   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



หมายเหตุ

ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

หนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 22

   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 2,974 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท

ชาํระครบแลว้ 22, 24 2,973,554,313        2,973,178,632        2,973,554,313     2,973,178,632     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22 22,446,531,121      22,386,069,897      22,446,531,121   22,386,069,897   

ส่วนตํ!ากวา่ทุนอื!น

ส่วนตํ!าจากการเปลี!ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (669,657,282)         (669,657,282)         - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 500,000,000           500,000,000           500,000,000        500,000,000        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50,882,427,533      43,725,576,066      50,882,427,533   43,725,576,066   

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถื้อหุน้ 24 (568,871,723)         350,931,793           (568,871,723)       350,931,793        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 75,563,983,962      69,266,099,106      76,233,641,244   69,935,756,388   

ส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 125,383,375           128,070,516           -                 -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 75,689,367,337      69,394,169,622      76,233,641,244   69,935,756,388   

รวมหนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 350,170,577,386    289,669,121,728    89,896,551,052   83,253,826,908   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 26, 35 143,315,889,147      150,128,820,094      1,959,785,000        1,727,511,000        

รายไดจ้ากการขาย 35 29,574,376,140        30,764,865,144        -                   -                   

รวมรายได้ 172,890,265,287      180,893,685,238      1,959,785,000        1,727,511,000        

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 30, 35 (81,534,057,465)      (81,487,209,457)      (1,265,622,961)      (1,341,462,262)      

ตน้ทุนขาย (29,314,265,327)      (30,412,235,356)      -                   -                   

รวมต้นทุน (110,848,322,792)    (111,899,444,813)    (1,265,622,961)      (1,341,462,262)      

กําไรขั"นต้น 62,041,942,495        68,994,240,425        694,162,039           386,048,738           

ต้นทุนในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 30 (6,598,243,894)        (7,861,311,589)        (1,893,176)             (1,710,419)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30 (17,732,641,307)      (19,879,238,500)      (92,678,460)           (192,516,104)         

รวมต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (24,330,885,201)      (27,740,550,089)      (94,571,636)           (194,226,523)         

กําไรจากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 37,711,057,294        41,253,690,336        599,590,403           191,822,215           

รายไดท้างการเงิน 27, 35 319,969,373             197,602,961             387,390,405           610,340,003           

รายไดอื้!น 28, 35 648,697,303             648,896,450             66,567,628             67,516,380             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 

ที!ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 9, 10 (70,306,065)             (85,867,508)             26,757,273,522      30,590,075,960      

กาํไรจากอตัราแลกเปลี!ยนสุทธิ 140,200,640             308,410,189             207,672                  2,786,812               

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (138,620,912)           -                     -                   -                   

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 35 (167,773,760)           (144,365,024)           (167,723,760)         (144,335,024)         

ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 (5,917,382,740)        (4,776,605,533)        (56,935,975)           (72,649,111)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32,525,841,133        37,401,761,871        27,586,369,895      31,245,557,235      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (5,088,586,512)        (6,209,242,358)        (152,009,552)         (55,986,548)           

กําไรสําหรับปี 27,437,254,621        31,192,519,513        27,434,360,343      31,189,570,687      

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 27,434,360,343        31,189,570,687        27,434,360,343      31,189,570,687      

    ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,894,278                 2,948,826                 -                   -                   

กําไรสําหรับปี 27,437,254,621        31,192,519,513        27,434,360,343      31,189,570,687      

กําไรต่อหุ้น (บาท) 33

กาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐาน 9.23                          10.49                        9.23                        10.49                      

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 9.23                          10.49                        9.23                        10.49                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับปี 27,437,254,621 31,192,519,513 27,434,360,343 31,189,570,687

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น

รายการที!จะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

    ผลต่างของอตัราแลกเปลี!ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 2,921,382            -               -               -               

    ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสี!ยงกระแสเงินสด 36 (251,241,472)       -               -               -               

    ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอื!นในบริษทัยอ่ยที!ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 10 -               -               (198,071,795)       -               

    ภาษีเงินไดข้องรายการที!จะอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 32 50,248,294          -               -               -               

รวมรายการที!จะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (198,071,796)       -               (198,071,795)       -               

รายการที!จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

    ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที!กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น (2,622,066)           -               (157,370)              -               

    ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที!กาํหนดไว้ 21 (112,095,664)       279,643,232        (30,800,812)         34,893,915          

    ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)เบด็เสร็จอื!นในบริษทัยอ่ย 10 -               -               (67,175,569)         195,825,589        

    ภาษีเงินไดข้องรายการที!จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 32 22,752,663          (55,778,079)         6,191,636            (6,978,783)           

รวมรายการที!จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (91,965,067)         223,865,153        (91,942,115)         223,740,721        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (290,036,863)       223,865,153        (290,013,910)       223,740,721        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 27,147,217,758 31,416,384,666 27,144,346,433 31,413,311,408

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 27,144,346,433 31,413,311,408 27,144,346,433 31,413,311,408

ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,871,325 3,073,258 -               -               

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 27,147,217,758 31,416,384,666 27,144,346,433 31,413,311,408

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

หน่วย : บาท

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ ส่วนตํ!ากว่าทุนอื!น

ส่วนตํ!าจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลี!ยนแปลง    จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กําไรจาก รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที!ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน อื!นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที!ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคมุ ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2562 2,973,095,330     22,372,276,085     (668,455,415)      500,000,000      33,361,025,048       177,829,523      161,186,663      339,016,186      58,876,957,234       147,574,630      59,024,531,864       

รายการกับผู้ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนที!ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

การเพิ!มขึ"นของทุนเรือนหุน้ 22 83,302                 13,793,812            -                -               -                     (13,877,114)       -               (13,877,114)       -                   -               -                     

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -                 -                   -                -               -                     25,792,721        -               25,792,721        25,792,721              -               25,792,721              

เงินปันผลจ่าย 34, 35 -                 -                   -                -               (21,048,760,390)     -               -               -               (21,048,760,390)     (1,477,858)         (21,050,238,248)     

รวมเงนิทุนที!ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 83,302                 13,793,812            -                -               (21,048,760,390)     11,915,607        -               11,915,607        (21,022,967,669)     (1,477,858)         (21,024,445,527)     

การเปลี!ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

การเปลี!ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัย่อย -                 -                   (1,201,867)          -               -                     -               -               -               (1,201,867)               (21,099,514)       (22,301,381)             

รวมการเปลี!ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -                 -                   (1,201,867)          -               -                     -               -               -               (1,201,867)               (21,099,514)       (22,301,381)             

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 83,302                 13,793,812            (1,201,867)          -               (21,048,760,390)     11,915,607        -               11,915,607        (21,024,169,536)     (22,577,372)       (21,046,746,908)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสําหรับปี -                 -                   -                -               31,189,570,687       -               -               -               31,189,570,687       2,948,826          31,192,519,513       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น -                 -                   -                -               223,740,721            -               -               -               223,740,721            124,432             223,865,153            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 -                   -                -               31,413,311,408       -               -               -               31,413,311,408       3,073,258          31,416,384,666       

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 2,973,178,632     22,386,069,897     (669,657,282)      500,000,000      43,725,576,066       189,745,130      161,186,663      350,931,793      69,266,099,106       128,070,516      69,394,169,622       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

กําไรสะสม องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ส่วนตํ!ากว่าทนุอื!น

ส่วนตํ!าจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น การเปลี!ยนแปลง    จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กาํไรจาก  สํารอง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที!ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทนุสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน  การแปลงค่า  สํารองรายการ การเปลี!ยนแปลง อื!นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที!ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทนุ งบการเงิน ป้องกนัความเสี!ยง ในมูลค่ายุติธรรม ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิเดิม 2,973,178,632 22,386,069,897 (669,657,282)      500,000,000              43,725,576,066   189,745,130      161,186,663      -                       -                          -                      350,931,793      69,266,099,106               128,070,516              69,394,169,622               

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 9 2.4 -             -                -                -                       30,159,105          -               -               -                       (721,880,941)                45,456,631               (676,424,310)    (646,265,205)                   -                       (646,265,205)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่ 2,973,178,632 22,386,069,897 (669,657,282)      500,000,000              43,755,735,171   189,745,130      161,186,663      -                       (721,880,941)                45,456,631               (325,492,517)    68,619,833,901               128,070,516              68,747,904,417               

รายการกบัผู้ถือหุ้นที!บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทนุที!ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น

เพิ!มทุนจดทะเบียน 22 375,681            60,461,224         -                -                       -                 (60,836,905)      -               -                       -                          -                      (60,836,905)      -                              -                       -                              

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -             -                -                -                       -                 17,627,148        -               -                       -                          -                      17,627,148        17,627,148                       -                       17,627,148                       

เงินปันผลจ่าย 34, 35 -             -                -                -                       (20,217,823,520) -               -               -                       -                          -                      -               (20,217,823,520)              (927,026)                    (20,218,750,546)              

รวมเงนิทนุที!ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น 375,681            60,461,224         -                -                       (20,217,823,520) (43,209,757)      -               -                       -                          -                      (43,209,757)      (20,200,196,372)              (927,026)                    (20,201,123,398)              

การเปลี!ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

การเปลี!ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัย่อย -             -                -                -                       -                 -               -               -                       -                          -                      -               -                              (4,631,440)                (4,631,440)                       

-             -                -                -                       -                 -               -               -                       -                          -                      -               -                              (4,631,440)                (4,631,440)                       

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที!บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 375,681            60,461,224         -                -                       (20,217,823,520) (43,209,757)      -               -                       -                          -                      (43,209,757)      (20,200,196,372)              (5,558,466)                (20,205,754,838)              

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -             -                -                -                       27,434,360,343   -               -               -                       -                          -                      -               27,434,360,343               2,894,278                  27,437,254,621               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น -             -                -                -                       (89,844,461)         -               -               2,921,382                  (200,993,177)                (2,097,654)                (200,169,449)    (290,013,910)                   (22,953)                      (290,036,863)                   

รวมกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -                -                -                       27,344,515,882   -               -               2,921,382                  (200,993,177)                (2,097,654)                (200,169,449)    27,144,346,433               2,871,325                  27,147,217,758               

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563 2,973,554,313 22,446,531,121 (669,657,282)      500,000,000              50,882,427,533   146,535,373      161,186,663      2,921,382                  (922,874,118)                43,358,977               (568,871,723)    75,563,983,962               125,383,375              75,689,367,337               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม



หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น    จัดสรรแล้ว สํารองสําหรับ กําไรจาก รวมองค์ประกอบ

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

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2562 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 33,361,025,048 177,829,523 161,186,663 339,016,186 59,545,412,649

รายการกับเจ้าของที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพิ!มขึ"นของทุนเรือนหุ้น 22 83,302             13,793,812         -             -              (13,877,114)       -               (13,877,114)       -                  

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 -             -               -             -              25,792,721        -               25,792,721        25,792,721           

เงินปันผลจ่าย 34, 35 -             -               -             (21,048,760,390)   -               -               -               (21,048,760,390)   

รวมรายการกับเจ้าของที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 83,302             13,793,812         -             (21,048,760,390)   11,915,607        -               11,915,607        (21,022,967,669)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -             -               -             31,189,570,687    -               -               -               31,189,570,687    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น -             -               -             223,740,721         -               -               -               223,740,721         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -             31,413,311,408    -               -               -               31,413,311,408    

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 2,973,178,632 22,386,069,897 500,000,000 43,725,576,066 189,745,130 161,186,663 350,931,793 69,935,756,388

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ

ส่วนแบ่งขาดทุน

ทุนเรือนหุ้น    จดัสรรแล้ว สํารองสําหรับ กําไรจาก สํารอง เบด็เสร็จอื!น รวมองค์ประกอบ

ที!ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน การเปลี!ยนแปลง ในบริษทัย่อย อื!นของส่วนของ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จดัสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ในมูลค่ายุติธรรม ที!ใช้วธิีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิเดิม 2,973,178,632 22,386,069,897 500,000,000 43,725,576,066 189,745,130 161,186,663 -               -                  350,931,793 69,935,756,388

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 9 2.4 -             -               -             30,159,105 -               -               16,682,006 (693,106,316)        (676,424,310)       (646,265,205)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่ 2,973,178,632 22,386,069,897 500,000,000 43,755,735,171 189,745,130 161,186,663 16,682,006 (693,106,316)        (325,492,517)       69,289,491,183

รายการกับเจ้าของที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพิ!มขึ"นของทุนเรือนหุ้น 22 375,681 60,461,224 -             -                  (60,836,905)       -               -               -                  (60,836,905)         -                  

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 -             -               -             -                  17,627,148 -               -               -                  17,627,148 17,627,148

เงินปันผลจ่าย 34, 35 -             -               -             (20,217,823,520)   -               -               -               -                  -                 (20,217,823,520)   

รวมรายการกับเจ้าของที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 375,681            60,461,224         -             (20,217,823,520)   (43,209,757)       -               -               -                  (43,209,757)         (20,200,196,372)   

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -             -               -             27,434,360,343    -               -               -               -                  -                 27,434,360,343

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น -             -               -             (89,844,461)          -               -               (125,896)            (200,043,553)        (200,169,449)       (290,013,910)        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -             27,344,515,882    -               -               (125,896)            (200,043,553)        (200,169,449)       27,144,346,433    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 2,973,554,313 22,446,531,121 500,000,000 50,882,427,533 146,535,373 161,186,663 16,556,110 (893,149,869)        (568,871,723)       76,233,641,244

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

หน่วย : บาท

กําไรสะสม องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ"นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2563



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 27,437,254,621      31,192,519,513      27,434,360,343      31,189,570,687      
รายการปรับปรุง 

ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 13, 15, 16, 30 51,841,589,128      37,228,819,712      152,237,335           68,980,994             

รายไดท้างการเงิน 27, 35 (319,969,373)         (197,602,961)         (387,390,405)         (610,340,003)         

ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 5,917,382,740        4,776,605,533        56,935,975             72,649,111             

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดวา่จะเกิดขึ"น / 

หนี" สูญและหนี"สงสยัจะสูญ 6 2,875,760,943        2,520,818,756        (1,600,000)             (200,000)                

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 17,627,148             25,792,721             17,627,148             25,792,721             

กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้ 

    และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 8 (42,416,084)           (15,611,282)           -                   -                   

ขาดทุนจากอุปกรณ์ที!ยกเลิกการใชง้าน 700,428,653           952,433,692           -                   -                   

ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสญัญา 7 524,572,869           746,805,695           -                   -                   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื!น 11 -                   1,000,000               -                   1,000,000               

(กาํไร) ขาดทุนจากการขาย และตดัจาํหน่ายสินทรพัย์ 37,609,387             177,909,650           (6,855,734)             35,557,433             

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ"น และ(กาํไร) ขาดทุน

จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (144,399,835)         (416,414,806)         128,415                  (499,486)                

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม

ที!ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 9, 10 70,306,065             85,867,508             (26,757,273,522)    (30,590,075,960)    

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 196,970,421           844,012,892           39,769,635             110,446,463           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 5,088,586,512        6,209,242,358        152,009,552           55,986,548             
เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี" สินดาํเนินงาน 94,201,303,195      84,132,198,981      699,948,742           358,868,508           
การเปลี!ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี" สินดาํเนินงาน

เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 79,388,152             231,453,135           -                   -                   

ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวยีนอื!น (3,371,745,566)      (1,602,313,048)      (14,436,684)           10,954,645             

สินทรัพยต์ามสญัญา (104,157,529)         (920,605,134)         -                   -                   

สินคา้คงเหลือ 2,498,786,035        (989,858,916)         -                   -                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื!น 307,586,354           342,464,732           59,967,648             63,090,360             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื!น (361,374,979)         266,751,157           (35,767,906)           215,178,101           

เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวยีนอื!น (1,062,139,696)      1,904,589,590        (159,990,297)         53,326,532             

ประมาณการสาํหรบัผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย -                   (113,401,922)         -                   (113,401,922)         

รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 159,648,093           225,494,559           -                   (105)                       
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (79,388,152)           (231,453,135)         -                   -                   
หนี" สินหมุนเวยีนอื!น 15,204,180             6,089,356               160,281                  (3,539,189)             

สินทรัพย ์(หนี" สิน) ทางการเงินอื!น (99,683,652)           146,431,280           -                   -                   

หนี" สินไม่หมุนเวยีนอื!น (23,427,027)           (3,588,355)             -                   -                   

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 92,159,999,408      83,394,252,280      549,881,784           584,476,930           

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (56,432,164)           (45,600,833)           (12,991,839)           (20,273,104)           

จ่ายภาษีเงินได้ (6,474,175,466)      (6,721,408,874)      (49,730,533)           (60,345,445)           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 85,629,391,778      76,627,242,573      487,159,412           503,858,381           

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี"ย 326,271,472           188,219,053           473,476,282           560,321,637           

ซื"อที!ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น (28,056,506,397)    (23,029,006,645)    (21,444,506)           (10,934,441)           

จาํหน่ายอุปกรณ์ 108,662,577           76,690,654             3,493,657               62,118,468             

จ่ายชาํระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 20 (26,834,978,550)    (4,020,000,000)      -                   -                   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเพิ!มขึ"นสุทธิ 35 -                   -                   (2,044,000,000)      (1,830,000,000)      

เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ!มขึ"น 9 (246,899,800)         -                   -                   -                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ!มขึ"น 10 -                   -                   (25,999,970)           (1,000,000)             

เงินลงทุนระยะยาวอื!นเพิ!มขึ"นสุทธิ -                   (8,056,000)             -                   -                   

รับเงินปันผล 8,999,970               7,799,974               19,963,915,443      26,373,181,453      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (54,694,450,728)    (26,784,352,964)    18,349,440,906      25,153,687,117      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (4,218,326,797)      (3,106,139,500)      (47,017,478)           (63,706,504)           

จ่ายชาํระหนี" สินตามสญัญาเช่า 18 (11,753,609,774)    -                   (125,361,385)         -                   

เงินกูย้มืระยะสั"นจากสถาบนัการเงินเพิ!มขึ"น (ลดลง) สุทธิ 18 4,900,000,000        (5,900,000,000)      -                   (2,900,000,000)      

เงินกูย้มืระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเพิ!มขึ"นสุทธิ 18, 35 -                   -                   160,000,000           -                   

รับเงินกูย้มืระยะยาว 18 24,000,000,000      2,000,000,000        -                   -                   

จ่ายชาํระหนี" สินระยะยาว 18 (24,828,560,000)    (11,153,580,000)    -                   -                   

เงินสดรับจากการออกหุน้ -                   -                   33,188,038             7,844,796               

จ่ายชาํระหนี" สินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 -                   (56,226,064)           -                   (8,205,362)             

เงินสดจ่ายเพื!อซื"อบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม (4,631,440)             (22,301,381)           -                   -                   

จ่ายเงินปันผล (20,218,750,546)    (21,050,238,248)    (20,217,823,520)    (21,048,760,390)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (32,123,878,557)    (39,288,485,193)    (20,197,014,345)    (24,012,827,460)    

ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงอตัราแลกเปลี!ยนของยอดคงเหลือ

      ในสกุลเงินตราต่างประเทศ (26,921,103)           15,334,694             (36)                         (768)                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ!มขึ"น (ลดลง) สุทธิ (1,215,858,610)      10,569,739,110      (1,360,414,063)      1,644,717,270        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที! 1 มกราคม 19,636,627,466      9,066,888,356        1,975,219,680        330,502,410           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที! 31 ธันวาคม 4 18,420,768,856      19,636,627,466      614,805,617           1,975,219,680        

-                             -                             

ข้อมูลเพิ!มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

รายการที!ไม่ใช่เงินสด

ยอดหนี"คา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน ใบอนุญาตใหใ้ช้

คลื!นความถี!โทรคมนาคม  และหนี" สินตามสญัญาเช่า 127,598,345,017    76,777,034,340      236,525,552           1,261,780               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

 

หมายเหตุ สารบัญ 
1. การดาํเนินงานและขอ้มูลทั!วไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
3. นโยบายการบญัชีที!สาํคญั 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5. เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
6. ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!น 
7. สินทรัพยที์!เกิดจากสัญญา 
8. สินคา้คงเหลือ 
9. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื!นและเงินลงทุนระยะยาวอื!น 
12. ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
14. ค่าความนิยม 
15. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 
16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม 
17. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18. หนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ย 
19. เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวียนอื!น 
20. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย 
21. ประมาณการหนี" สินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 
22. ทุนเรือนหุ้น 
23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
24. องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถื้อหุ้น 
25. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายได ้
26. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 
27. รายไดท้างการเงิน 
28. รายไดอื้!น 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

 

หมายเหตุ สารบัญ 
29. กองทุนสาํรองเลี"ยงชีพ 
30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
31. ตน้ทุนทางการเงิน 
32. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
33. กาํไรต่อหุ้น 
34. เงินปันผล 
35. บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 
36. เครื!องมือทางการเงิน 
37. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการที!ไม่เกี!ยวขอ้งกนั 
38. ประมาณการหนี" สินจากภาษหีัก ณ ที!จ่าย 
39. เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที!สาํคญั 
40. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
41. การอนุมติังบการเงิน 

 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

1. การดําเนินงานและข้อมูลทั"วไปของบริษัท 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที!จดัตั"งขึ"นในประเทศไทย และที!อยู่
จดทะเบียนตั"งอยูเ่ลขที! 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื!อเดือนพฤศจิกายน 2534 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท อินทัช โฮลดิ"งส์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45  
(ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลที!จดัตั"งขึ"นในประเทศไทย 
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32 (ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 23.32) ของทุน 
จดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลที!จดัตั"งขึ"นในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ใหบ้ริการที!ปรึกษาและบริหารงานใหก้บับริษทัยอ่ย และการประกอบธุรกิจที!สาํคญั
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) สรุปไดด้งันี"   

1) การเป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที!ภายใตค้ลื!นความถี! 2.1 GHz โดย บริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็นผู ้ด ําเนินการและให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื!อนที!ภายใตช่้วงคลื!นความถี!วิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz - 2155 MHz 
ตามใบอนุญาตเลขที! NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที! 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN ไดรั้บสิทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ!มตั" งแต่วนัที!  7 ธันวาคม 2555 ถึงวนัที!  6 ธันวาคม 2570 AWN มีภาระผูกพันจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 

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

เมื!อวนัที! 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!ภายใตช่้วงคลื!น
ความถี! วิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุญาตเลขที! 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที! 1) (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัที! 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ไดรั้บสิทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ!มตั" งแต่วนัที!  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที!  15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพัน
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื!นความถี! 900 MHz 

เมื!อวนัที! 27 พฤษภาคม 2559 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!ภายใตช่้วงคลื!น
ค วาม ถี! วิท ยุค ม นาค มระห ว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที! 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที!  2) (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที! 30 มิถุนายน 2559 ดว้ยราคาประมูลรวม
ทั"งสิ"น 75,654 ลา้นบาทโดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริ!มตั"งแต่วนัที! 1 กรกฎาคม 2559 ถึง
วนัที! 30 มิถุนายน 2574 AWN มีภาระผูกพนัจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 

ตามเงื!อนไขและขอ้กาํหนดที!ระบุไวใ้นการประมูลเมื!อวนัที! 28 มิถุนายน 2559 AWN ไดช้าํระเงินงวดแรก
เป็นจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ!มรวมเป็นเงินทั"งสิ"น 8,603 ลา้นบาท พร้อมวาง
หนังสือคํ"าประกนัจากธนาคารเพื!อคํ"าประกนัการชาํระเงินในส่วนที!เหลือให้กบั กสทช. โดยเงินงวดที! 2 
และ 3 อีกร้อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิ!มจะชาํระในปีที!สองและปีที!สามนับจากวนัจ่ายชาํระครั" งแรก และ
ส่วนที!เหลือจะชาํระในปีที!สี! 

เมื!อวนัที!  11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคาํสั!งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที!  4/2562 ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช.”) พิจารณาแบ่งชาํระเงินจากการประมูลคลื!นความถี!ทั" งหมดที!ผูรั้บใบอนุญาตให้ใช้
คลื!นความถี! 890-915 MHz/935-960 MHz ตอ้งชาํระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กนั โดยให้
ผูรั้บใบอนุญาตที!ไม่สามารถชาํระเงินจากการประมูลคลื!นความถี!ได้ตามเงื!อนไขการชาํระเงินเดิมแจ้ง
ความจาํนงในการขอแบ่งชําระดังกล่าวไปยงั กสทช. ภายใน 30 วนันับแต่วนัที!คาํสั!งนี" มีผลใช้บังคับ 
อยา่งไรก็ตาม การขอแบ่งชาํระอยูภ่ายใตเ้งื!อนไขที!วา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งประสงคที์!จะเขา้ร่วมขอรับ
การจดัสรรคลื!นความถี! 700 MHz ที! กสทช. จะพจิารณาจดัสรรดว้ย 

เมื!อวนัที! 10 พฤษภาคม 2562 AWN ไดย้ื!นหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) เพื!อแจง้ความประสงคข์อแบ่งชาํระเงิน
ประมูลคลื!นความถี! 900 MHz 
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เมื!อวันที!  19 มิถุนายน 2562 AWN ได้เข้าร่วมขอรับใบอนุญ าตให้ใช้คลื!นความถี!สําหรับกิจการ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อสํานกังาน กสทช. และเป็นผูไ้ดรั้บจดัสรรคลื!นความถี! 700 MHz จาํนวน 1 ชุด 
ซึ! งต่อมา AWN ไดรั้บหนงัสือจาก กสทช. ยนืยนัว่า AWN ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของคาํสั!ง คสช. ที! 4/2562 
ส่งผลให้ AWN ไดรั้บสิทธิในการแบ่งชาํระเงินประมูลคลื!นความถี! 900 MHz ตามเงื!อนไขใหม่ที!ระบุใน
คาํสั!ง คสช. ที! 4/2562 ดังกล่าว และแจง้ขอ้มูลการแบ่งชาํระเงินออกเป็นสิบงวด งวดละเท่า ๆ กนั ทั"งนี"  
AWN ไดท้าํการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่ายของคลื!นความถี! 900 MHz โดย
พิจารณาระยะเวลาการชาํระหนี" ที!เปลี!ยนแปลงไปและการเขา้ร่วมรับการจัดสรรคลื!นความถี! 700 MHz 
ผลต่างที!เกิดขึ"นจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่ายคลื!นความถี! 900 MHz 
ตามเงื!อนไขเดิมและเงื!อนไขใหม่ รับรู้เป็นส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมรอรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยจะรับรู้เป็นส่วนหนึ!งของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี! 
700 MHz เมื!อ AWN ไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ช้คลื!นความถี! 700 MHz 

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) (“ใบอนุญาต”) ลงวันที! 21 กันยายน 2561 โดย AWN ได้รับสิทธิ                      
ตามใบอนุญาตดงักล่าว เริ!มตั"งแต่วนัที! 24 กนัยายน 2561 ถึงวนัที! 15 กนัยายน 2576 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 

การจดัสรรใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื!นความถี! 700 MHz  

เมื!อวนัที!  19 มิถุนายน 2562 AWN ได้รับการจัดสรรคลื!นความถี! 700 MHz จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ภายใตช่้วงคลื!นความถี!วิทยุ
คมนาคมระหวา่ง 723 MHz - 733 MHz  และ 778 MHz - 788 MHz กาํหนดระยะเวลา 15 ปี เริ!มตั"งแต่วนัที! 
1 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าจะกาํหนดเป็นอย่างอื!น ดว้ยราคารวมทั"งสิ"น 17,584 ลา้นบาท ตามเงื!อนไขและ
ขอ้กาํหนดที!ระบุไวใ้นประกาศ กสทช. ลงวนัที! 5 มิถุนายน 2562 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํหนดในใบอนุญาต AWN จะเริ!มชาํระ
งวดแรกไม่น้อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเริ!มตน้การอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี! 700 MHz  สําหรับงวดที! 1 ชาํระ
เงินค่าคลื!นความถี!ร้อยละ 10 ของราคาการอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี! ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ!มเป็นเงินทั"งสิ"น 
1,881 ล้านบาท พร้อมหนังสือคํ" าประกันจากธนาคารเพื!อคํ"าประกันการชาํระเงินในส่วนที!เหลือให้กับ 
กสทช. จาํนวนที!เหลือจะชาํระในปีที!สองถึงปีที!สิบ งวดละเท่า ๆ กนั พร้อมหนงัสือคํ"าประกนัจากธนาคาร
เพื!อคํ"าประกนัค่าคลื!นความถี!ส่วนที!เหลือ 
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ในกรณีที!ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื!อนไขก่อนการรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!ฯให้ถูกตอ้งและครบถว้น
ภายในระยะเวลาที!กาํหนดแลว้ให้ถือว่า ผูข้อรับใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!ฯที!ได้รับการจดัสรรคลื!น
ความถี!ดงักล่าวนี" สิ"นสิทธิที!จะไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!ฯ ตลอดจนตอ้งชดใชค้่าเสียหายเบื"องตน้
เป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกวา่ 2,638 ลา้นบาท และค่าเสียหายอื!นที!เกิดจากการดาํเนินการเรียกคืนคลื!นความถี! 
รวมถึงการไม่ไดรั้บสิทธิการแบ่งชาํระเงินตามที!ระบุไวใ้นคาํสั!ง คสช. ที! 4/2562โดยจะตอ้งกลบัไปชาํระเงิน
ตามเงื!อนไขการชาํระเงินประมูลคลื!นความถี! 900 MHz และเงินประมูลคลื!นความถี!ส่วนเพิ!มตามหลกัเกณฑที์!
ระบุในประกาศของ กสทช. เรื! อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!สําหรับกิจการ
โทรคมนาคม 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามเงื!อนไขเดิม  

สําหรับเงื!อนไขการชําระเงินค่าคลื!นความถี!ฯ สํานักงาน กสทช.  ประกาศเรื! อง การอนุญาตให้ใช้คลื!น
ความถี!สําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 703 MHz - 733 MHz  และ 758 MHz - 788 MHz ฉบับที! 2 ลง
วนัที! 12 มิถุนายน 2563 กาํหนดใหม่ใหช้าํระเงินค่าคลื!นความถี!งวดที! 1 ตามจาํนวนที!กาํหนดในประกาศฯ 
ดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในวนัที! 13 มกราคม 2564 ดงันั"น คลื!นความถี!สําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 
723 MHz - 733 MHz  และ 778 MHz - 788 MHz เริ!มตั"งแต่วนัที! 15 มกราคม 2564 กาํหนดระยะเวลา 15 ปี 

ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื!นความถี! 2600 MHz 

เมื!อวนัที! 19 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผู ้ดําเนินการและให้บริการโทรศัพท์เคลื!อนที!ภายใต ้
ช่วงคลื!นความถี! วิทยุคมนาคมระหว่าง 2500 MHz - 2600 MHz ตามใบอนุญาตเลขที!  NBTC/FREQ/TEL/55/1  
(เพิ!มเติมครั" งที!  4) (“ใบอนุญาต”) ลงวันที!  21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย AWN ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว  
เริ! มตั" งแต่วันที!  21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที!  20 กุมภาพันธ์ 2578 AWN มีภาระผูกพันจะต้องปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดตา่ง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 

การประมูลคลื!นความถี!สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยา่น 700 MHz 

เมื!อวนัที! 19 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ไดรั้บแจง้ผลการประมูลคลื!นความถี!ย่าน 700 MHz จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดย AWN เป็นผูช้นะ
การประมูลคลื!นความถี!ย่าน 700 MHz ช่วงคลื!นความถี!วิทยุ 733 MHz - 738 MHz คู่กบั 788 MHz - 793 MHz 
ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี ดว้ยมูลค่าการประมูลรวมทั"งสิ"น 17,154 ลา้นบาท  AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเงื!อนไขการดาํเนินการก่อนรับใบอนุญาตตามที!กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื! อง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื!น
ความถี!สาํหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื!อนที!สากล ยา่น 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz 
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AWN ชาํระเงินประมูลคลื!นความถี!ฯ งวดแรก มูลค่าร้อยละ 10 ของราคาการประมูลสูงสุดรวมภาษีมูลค่าเพิ!ม
เป็นเงินจาํนวน 1,835 ลา้นบาท ในวนัที! 13 มกราคม 2564 พร้อมหนงัสือคํ"าประกนัจากธนาคารเพื!อคํ"าประกนั
การชาํระเงินประมูลในส่วนที!เหลือให้กบั สํานกังาน กสทช. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเริ!มตน้
การอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!ยา่น 700 MHz จาํนวนที!เหลือจะชาํระในปีที!สองถึงปีที!สิบ งวดละเท่า ๆ กนั 
พร้อมหนงัสือคํ"าประกนัจากธนาคารเพื!อคํ"าประกนัค่าคลื!นความถี!ส่วนที!เหลือ ทั"งนี"  ประกาศฯ กาํหนดวนั
เริ!มตน้อนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!ย่าน 700 MHz เป็นวนัที! 1 เมษายน 2564 หรือจนกว่า กสทช. จะกาํหนด
เป็นอย่างอื!น สํานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งวนัเริ!มตน้การอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!ย่าน 700 MHz 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั 

การประมูลคลื!นความถี!สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยา่น 26 GHz 

เมื!อวนัที! 19 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ไดรั้บแจง้ผลการประมูลคลื!นความถี!ยา่น 26 GHz จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ชุดความถี!ที! 10 - 21 
ช่วงความถี!วิทยุ 25.2 GHz - 26.4 GHz ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับแต่วนัที!ได้รับอนุญาต ดว้ยมูลค่า
การประมูลรวมทั"งสิ"น 5,345 ลา้นบาท AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตามตามเงื!อนไขการดาํเนินการ
ก่อนรับใบอนุญาตตามที!กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื!อง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!สําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื!อนที!สากล ยา่น 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz 

AWN มีกาํหนดต้องชาํระเงินประมูลคลื!นความถี!ฯ ทั"งหมด เป็นเงินจาํนวนรวมภาษีมูลค่าเพิ!มเป็นเงิน
ทั"งสิ"น 5,719 ลา้นบาท ภายในหนึ! งปีนับจากวนัที! 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ซึ! งเป็นวนัที! AWN ไดรั้บหนังสือ
แจง้เป็นผูช้นะการประมูลจาก สํานกังาน กสทช. 

2) บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด  (“SBN”) ซึ! งเป็นบริษัทย่อย ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับ
ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพื!อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ที!ไม่ใช้
คลื!นความถี! ระดับชาติ ตามใบอนุญาตเลขที! B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที! 20 มีนาคม 
2560 โดยมีกําหนดสิ"นสุดวนัที! 19 มีนาคม 2575 นอกจากนี"  SBN ไดร้ับใบอนุญาตจาก กสทช. สําหรับ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ แต่ละฉบบัมีระยะเวลา 1 - 8 ปี ทั"งนี"  SBN มีภาระผูกพนั
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตา่งๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 
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3) บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกัด  (มหาชน) (“CSL”)  บริษทัย่อยทางออ้ม ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาต                    
ดา้นอินเตอร์เน็ต ประเภท 2 และ ดา้นโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพื!อดาํเนินการและให้บริการ
เกี!ยวกบัศูนยข์อ้มูลอินเตอร์เน็ต  บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ - ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื!อการสื!อสาร 
ทั"งภายในประเทศและต่างประเทศ และจาํหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 

ตามขอ้กาํหนดของ กสทช. หากผูไ้ดร้ับใบอนุญาตมิไดก้ระทาํการที!ขดัต่อเงื!อนไขในใบอนุญาตโดยผิด
ในลกัษณะที!สําคญัหรือเป็นความผิดที!ร้ายแรง กสทช. จะพิจารณาการต่อใบอนุญาตตามขั"นตอนปกติ 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  

   

ประเทศที" 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 
ชื"อกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั!ง 2563  2562 

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั หยดุให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูใ้ห้บริการเครือข่ายชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาํระเงินทาง 

      อิเลก็ทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! 

     ผูจ้ดัจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื!อนที! และให้บริการ 
     โทรศพัท์ระหว่างประเทศ ให้บริการ 
     โทรคมนาคมบริการโครงข่ายโทรคมนาคม 
     และให้บริการอนิเตอร์เน็ต 

ไทย 99.99  99.99 
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ประเทศที" 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

ชื"อกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั!ง 2563  2562 
บริษัทย่อย (ต่อ)      
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการ 
    โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ และ 
     ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ผูน้ําเข้าและจัดจําหน่าย โทรศัพท์เคลื!อนที!และ 
     อุปกรณ์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการพื"นที! ที!ดินและอาคาร รวมทั"งสิ!ง 
     อาํนวยความสะดวกต่างๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ผูพ้ฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
      ขอ้มูลสําหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื!อนที! 
      (Content Aggregator) แ ละให้ บริก ารใน การ 
     เรียกเก็บและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการจดัอบรมแก่บริษทัในกลุ่ม ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชั!น  
จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการนายหนา้ประกนัภยั ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เลิร์นดิ จาํกดั   ผูใ้ห้บริการจดัอบรม ไทย 99.99  - 
      
บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชั!นส์ จาํกดั 

อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี  ไทย 51.00 1, 2  51.00 1 

บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ตและบริการรับ- 
    ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื!อการสื!อสาร และ 
    จาํหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เนต็ 

ไทย 99.67 1, 3  99.58 1  

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการด้านการจดัพิมพแ์ละโฆษณาสมุด 
    รายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 

ไทย 99.99 1  99.99 1 

บริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ให้บริการผา่นระบบโทรศพัทเ์คลื!อนที!และ 
    พฒันาแอพพลิเคชั!น 

ไทย 99.99 1  99.99 1 

บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จาํกดั ผูใ้ห้บริการธุรกิจสื!อโฆษณาออนไลน์ ไทย 99.94 1  99.94 1 
      
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการโครงข่ายสื!อสัญญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00 1  29.00 1 
      
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั ผูพ้ฒันาโครงสร้างพื"นฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสง ไทย 60.00 1  60.00 1 
บริษทั แรบบิท - ไลน ์เพย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชําระเงิน 

    ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย 33.33 1  33.33 1  

Digital Games International Private 
Limited 

ผูใ้ห้บริการเกมส์ออนไลน์ 
 

สิงคโปร์ 
 

33.33 1  - 

บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ปัจจุบนัยงัไม่ประกอบธุรกิจ ไทย 70.00 1  - 

1  สัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อยทางออ้ม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงโดยสัดส่วนของความเป็นเจา้ของที!ถือโดยบริษทัย่อย 
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2  วนัที! 1 กนัยายน 2563 บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั!นส์ จาํกดั (“ADC”) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง
พาณิชยโ์ดย ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 ADC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89 ลา้นบาทรวมอยู่ในรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของงบแสดงฐานะการเงินรวม สาํหรับรายการที!เหลือไม่เป็นรายการสาํคญัในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3  ในระหว่างปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563 AWN ไดซื้"อหุ้นสามญัของ CSL เพิ!มเติมจาํนวน 526,300 หุ้น มูลค่าในราคาหุ้นละ 8.80 

บาท รวมเป็นเงิน 5 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.09 ของหุ้นสามญัทั"งหมดที!ออกและชาํระแลว้ทั"งหมดของ CSL ผล

จากรายการดงักล่าว AWN ถือหุ้นสามญัของ CSL จาํนวน 592,524,524 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.67 ของหุ้นที!ออกและชาํระแลว้

ทั"งหมดของ CSL 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั ดงันั"น งบการเงินนี"
จึงอาจไม่แสดงถึงเงื!อนไขที!อาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซึ!งอาจเกิดขึ"นในกรณีที!กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงาน
โดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื!อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื"อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที!ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ"น
อย่างต่อเนื!อง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซึ! งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนื!องและ 
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี!ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี" สินและหนี" สินที!อาจจะเกิดขึ"น
อย่างสมํ!าเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน 

2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจัดทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที!รับรองทั!วไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํขึ"นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 1 เรื!อง “การนาํเสนอ
งบการเงิน” ซึ! งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มใน หรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที! 2 ตุลาคม 2560 เรื!อง 
“การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกี!ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื!อง “กาํหนดรายการย่อที!ตอ้งมีในงบการเงิน 
(ฉบบัที! 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที! 26 ธนัวาคม 2562 
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2.3 งบการเงินนี"ไดจ้ดัทาํขึ"นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามที!ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีที!สาํคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีที!ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ! งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!ม
ในหรือหลังวนัที!  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ"นเพื!อให้มีเนื"อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี" ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซึ! งมีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลาบญัชีนี" และมีการเปลี!ยนแปลงในหลกัการสําคญั มี
ดงันี"  

2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 9 เรื!อง เครื!องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) 

มาตรฐานกลุ่มเครื!องมือทางการเงิน  

เมื!อว ันที!  21 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี!ยวกับมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ! ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบญัชี
ที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันี"  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที! 32 การแสดงรายการสาํหรับเครื!องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที! 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื!องมือทางการเงิน 
ฉบบัที! 9 เครื!องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที! 16 การป้องกนัความเสี!ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที! 19 การชาํระหนี" สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี"มาใชโ้ดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลงัจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี" เป็นรายการปรับปรุง 
กาํไรสะสมและองคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถื้อหุ้นตน้งวดของงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานกลุ่มเครื!องมือทางการเงินนาํเสนอขอ้กาํหนดใหม่สําหรับรายการดงันี"  

1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหนี" สินทางการเงิน 
2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และ 
3) การบญัชีป้องกนัความเสี!ยง 

ตารางต่อไปนี" แสดงผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 9 มาใช้ต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

การแสดงรายการ วิธีการรับรู้รายการ

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

เดิม 

วิธีการรับรู้รายการ

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที"  

1 มกราคม 2563  

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

เดิม 

ผลกระทบจากการ

ใช้มาตรฐานการ

รายงาน 

ทางการเงินฉบับที" 9 

ยอดคงเหลือ ณ วันที"  

1 มกราคม 2563 ตาม

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์      
ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"

หมุนเวียนอื!น 
ราคาทุนหกัขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 
ราคาทุนตดัจาํหน่าย 18,298 (12)  18,286 

สินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวียนอื!น 

เกณฑค์งคา้ง มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน 

- 1 1  

เงินลงทุนระยะยาวอื!น ราคาทุนหกัขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- 67 (67) - 

สินทรัพยท์างการเงิน 
ไม่หมุนเวียนอื!น 

- มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื!น 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- 124 124 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี 

เกณฑค์งคา้ง เกณฑค์งคา้ง 3,491 195  3,686 
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งบการเงินรวม 

การแสดงรายการ วิธีการรับรู้รายการ

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

เดิม 

วิธีการรับรู้รายการ

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที"  

1 มกราคม 2563  

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

เดิม 

ผลกระทบจากการ

ใช้มาตรฐานการ

รายงาน 

ทางการเงินฉบับที" 9 

ยอดคงเหลือ ณ วันที"  

1 มกราคม 2563 ตาม

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ 

หนี!สิน      

เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"
หมุนเวียนอื!น 

เกณฑค์งคา้ง ราคาทุนตดัจาํหน่าย 41,377 (47) 41,330 

หนี" สินทางการเงิน
หมุนเวียนอื!น 

เกณฑค์งคา้ง มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื!น 

141 120 261 

หนี" สินทางการเงินไม่
หมุนเวียนอื!น 

เกณฑค์งคา้ง มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื!น 

- 814 814 

      
ส่วนของผู้ถือหุ้น      

กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ด้
จดัสรร 

  43,726 30 43,756 

องคป์ระกอบอื!นของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

  351 (676) (325) 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การแสดงรายการ วิธีการรับรู้รายการ

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เดิม 

วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 
 1 มกราคม 2563 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เดิม 

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงาน 
ทางการเงินฉบับที" 9 

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 
 1 มกราคม 2563 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีส่วนไดเ้สีย 27,928 (663) 27,265 
เงินลงทุนระยะยาวอื!น ราคาทุนหักขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 
- 47 (47) - 

สินทรัพยท์างการเงิน 
ไม่หมุนเวียนอื!น 

- มูลค่ายตุธิรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื!น 

- 68 68 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี 

เกณฑค์งคา้ง เกณฑค์งคา้ง 550 (4) 546 

      
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
กาํไรสะสม - ยงัไม่ได้

จดัสรร 
  43,726 30 43,756 

องคป์ระกอบอื!นของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

  351 (676) (325) 

2.4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 16 เรื!อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทันาํ TFRS 16 มาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงยอดยกมากบักาํไรสะสม ดังนี"  

- กาํหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบติัใช้ครั" งแรกเป็น
รายการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัที!นาํ TFRS 16 มาใชค้รั" งแรก 

- ไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบและยงัคงนาํเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที! 17 เรื!อง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที! 4 เรื!อง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 
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ผลกระทบทางการเงินจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 16 เรื!อง สัญญาเช่า 
มาปฏิบติัใชเ้ป็นครั" งแรก 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หนี" สินตามสัญญาเช่าที!เกี!ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าที!ก่อนหน้าถูกจดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตามหลกัการมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 17 เรื!อง สัญญาเช่า 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ว ัดมูลค่าด้วยจาํนวนเท่ากับหนี" สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วย
จาํนวนเงินของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที! จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซึ! งเกี!ยวข้องกับ
สัญญาเช่าที!รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัที!นํามาปฏิบัติใช้ครั" งแรก หนี" สินตาม
สัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที!เหลืออยู่คิดลดดว้ย
อตัราดอกเบี"ยการกูย้ืมส่วนเพิ!มของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบี"ยการกูย้ืมส่วนเพิ!มของผูเ้ช่าถวัเฉลี!ย
ที!นาํมาใช้กบัหนี" สินตามสัญญาเช่าที!รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที! 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 2.06 และร้อยละ 2.35 ตามลาํดบั 
ตามระยะเวลาของสัญญา 

สําหรับสัญญาเช่าที!เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที! 17 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี" สินตามสัญญาเช่า
ดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี" สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที!นาํมาปฏิบติัใชค้รั" งแรก 

ตารางต่อไปนี"  แสดงรายการปรับปรุงของงบการเงินแต่ละรายการที!ได้รับผลลกระทบจาก
การปฏิบติัใช ้TFRS 16 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที! 1 มกราคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที" ผลกระทบจากการใช้ ยอดคงเหลือ ณ วันที" 
 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงาน 1 มกราคม 2563 
 ตามมาตรฐาน ทางการเงินฉบับที" 16 ตามมาตรฐาน 
 การรายงาน  การรายงาน 
 ทางการเงินเดิม  ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์    
ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมนุเวียนอื!น  18,298 (990) 17,308 
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์  125,510 (101) 125,409 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 66,758 66,758 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื!น 1,375 (318) 1,057 
หนี!สิน    
ส่วนของหนี"สินระยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระ    

ภายในหนึ!งปี 24,872 (53) 24,819 
ส่วนของหนี" สินตามสัญญาเช่าภายในหนึ!งปี - 10,443 10,443 
หนี" สินระยะยาว  69,172 (28) 69,144 
หนี" สินตามสัญญาเช่า  - 54,987 54,987 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 14 - 

 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที! 1 มกราคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที" ผลกระทบจากการใช้ ยอดคงเหลือ ณ วันที" 

 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงาน 1 มกราคม 2563 

 ตามมาตรฐาน ทางการเงินฉบับที" 16 ตามมาตรฐาน 

 การรายงาน  การรายงาน 

 ทางการเงินเดิม  ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์    
ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมนุเวียนอื!น  1,825 (1) 1,824 
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์  70 (17) 53 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 37 37 
หนี!สิน    
ส่วนของหนี"สินระยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระ    

ภายในหนึ!งปี 15,327 (15) 15,312 
ส่วนของหนี" สินตามสัญญาเช่าภายในหนึ!งปี - 27 27 
หนี" สินระยะยาว  15,423 (16) 15,407 
หนี" สินตามสัญญาเช่า  - 23 23 

ตารางต่อไปนี"แสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานที!เปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 17 
เรื!อง สัญญาเช่า ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี"ยการกูย้ืมส่วนเพิ!ม ณ วนัที!นาํมา
ปฏิบติัใชค้รั" งแรก และหนี" สินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที!นาํมาปฏิบติัใชค้รั" งแรก 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ภาระผูกพนัสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 49,453  278 
รายการปรับปรุง    
บวก รับรู้หนี" สินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที! 17 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 81  31 
บวก (หกั) ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที! 16  23,063  (257) 
 72,597  52 
หกั ดอกเบี"ยรอตดับญัชี (5,859)  (1) 
หนี" สินตามสญัญาเช่าภายหลงัมลูค่าคดิลด ณ วนัที! 1 มกราคม 2563 66,738  51 
หกั ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (990)  (1) 
หกั ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี (318)  - 

หนี!สินตามสัญญาเช่า ณ วันที" 1 มกราคม 2563 65,430  50 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื!อง มาตรการผ่อนปรนชั!วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ!มเติมทางบญัชีเพื!อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื"อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี" ให้เป็นทางเลือกสําหรับทุกกิจการที!ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการที!มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เนื!องจากการจดัทาํงบการเงินในช่วงเวลาที! 
COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้
ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่าและรับรู้
รายการทางบญัชี แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี" จึงมีวตัถุประสงคเ์พื!อลดผลกระทบในบางเรื!องจากการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื!อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีในช่วงเวลาที!ยงัมีความไม่แน่นอนเกี!ยวกบัสถานการณ์ดังกล่าว ทั"งนี"  กิจการสามารถใช้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี"สําหรับการจดัทาํงบการเงินที!มีรอบระยะเวลารายงานสิ"นสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชั!วคราวที!จะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็น
การเปลี!ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี" สินตามสัญญาเช่าที!ครบกาํหนดแต่ละงวดตาม
สัดส่วนที!ไดส่้วนลด พร้อมทั"งกลบัรายการค่าเสื!อมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบี" ยจาก
หนี" สินตามสัญญาเช่าที!ยงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที!ลดลง และบันทึกผลต่างที!
เกิดขึ"นในกาํไรหรือขาดทุน  

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการนําแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวมาใช้ไม่ไดมี้ผลกระทบอย่างมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

 

2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 16 เรื!อง สัญญาเช่า 
TFRS 16 ได้มีการปรับปรุงสําหรับการยินยอมลดค่าเช่าที!เกี!ยวขอ้งกบั COVID-19 ซึ! งมีผลบงัคบัใช้
ตั"งแต่วนัที! 1 มิถุนายน 2563 ทั"งนี"อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัที!มีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงนี"
เพื!อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที!
เกิดขึ"นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงื!อนไขตามที!ระบุ
ไว ้ถือเป็นการเปลี!ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั"นเสมือนว่าไม่ใช่
การเปลี!ยนแปลงสัญญาเช่า นอกจากนี"  TFRS 16 ฉบบัปรับปรุง ได้เพิ!มขอ้กาํหนดสําหรับข้อยกเวน้
ชั!วคราวที!เกิดขึ" นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี" ยอ้างอิง โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง
ดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2565 เป็น
ตน้ไป ทั"งนี" อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัที!มีผลบงัคบัใช้ได้ ซึ! ง TFRS 16 ฉบบัปรังปรุงนี" ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื!อวนัที! 27 มกราคม 2564 
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ!งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี!ยวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ! งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2564 
เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ"นเพื!อใหมี้เนื"อหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้การปรับปรุงคาํนิยามและขอ้กาํหนดทางการบญัชี 
ดงัต่อไปนี"  

คาํนิยามของธุรกิจ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 3 เรื!อง การรวมธุรกิจ ที!ปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึ"นถึง
คาํนิยามของธุรกิจ และเพิ!มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั โดยกลุ่มกิจกรรมและสินทรัพยที์!ไดม้าจะ
ถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ ั"นตน้ที!ไดม้านั"นกระจุกตวัอยู่ใน
สินทรัพย์ที!สามารถระบุตวัตนได้รายการเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยที์!คล้ายคลึงกัน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบันี" กาํหนดให้ใชวิ้ธีเปลี!ยนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลี!ยนแปลงดังกล่าว และ
สามารถถือปฏิบติัก่อนวนัที!มีผลบงัคบัใช ้

คาํนิยามของความมีสาระสําคญั 
การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 1 เรื!อง 
การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที!  8 เรื! อง นโยบายการบัญชี การเปลี!ยนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด รวมทั"งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื!นที!อา้งอิงถึงความ
มีสาระสําคญั โดยการปรับปรุงนี" เพื!อให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกันกับกรอบแนวคิด โดยให้ใช้วิธี
เปลี!ยนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลี!ยนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัที!มีผลบงัคบัใช ้

การปฏิรูปอตัราดอกเบี"ยอา้งอิง 
เนื!องจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี"ยอา้งอิง ทาํให้มีการปรับปรุงขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสี!ยง
โดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 9 เรื!อง เครื!องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที! 7 เรื!อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื!องมือทางการเงิน 
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยการปรับปรุงคาํนิยามและเกณฑ์
การรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี" สิน รวมทั"งการเพิ!มแนวปฏิบติัเกี!ยวกบัการวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพย์
และหนี" สิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี"  กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง
การเงินฉบบันี"  ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึ"นถึงความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนในการวดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงิน  

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เกี!ยวขอ้งมาเริ!มถือปฏิบติักบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั เมื!อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
อยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวที!มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
ในงวดที!จะเริ!มถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีที"สําคัญ 

ยกเวน้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.4 งบการเงินนี"ไดจ้ดัทาํขึ"นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่า
ขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามที!ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีที!สําคญัดงัต่อไปนี"  
3.1 เกณฑใ์นการทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

การรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษทัและบริษทั บันทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื"อ เมื!อการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั 
ยกเวน้ในกรณีที!เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

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

ค่าความนิยม วดัมูลค่าจากมูลค่ายุติธรรมของสิ!งตอบแทนที!โอนให้ซึ! งรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียที!
ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื"อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์!ระบุไดท้ี!ไดม้าและ
หนี" สินที!รับมาซึ!งวดัมูลค่า ณ วนัที!ซื"อ 
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สิ!งตอบแทนที!โอนให้ ต้องวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์!โอนไป หนี" สินที!กลุ่มบริษทัและ
บริษทัก่อขึ"นเพื!อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที!ออกโดยกลุ่มบริษทั
และบริษทั ทั"งนี" สิ!งตอบแทนที!โอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี" สินที!อาจเกิดขึ"นและมูลค่าของ
โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ที!ออกแทนโครงการของผูถู้กซื"อเมื!อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมี
ผลให้สิ"นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัและผูถู้กซื"อ ใหใ้ช้ราคาที!ตํ!า
กวา่ระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที!ระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหัก
จากสิ!งตอบแทนที!โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายอื!น  

หนี" สินที!อาจเกิดขึ"นของบริษัทที!ถูกซื"อที!รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี" สินหากมีภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัซึ! งเกิดขึ"นจากเหตุการณใ์นอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชื!อถือ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที!ไดม้า
จากผูถู้กซื"อ 

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

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่า
เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัที!ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหว่างปี 2552 

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

การสูญเสียการควบคุม 
เมื!อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรัพย์และหนี" สินของ
บริษทัยอ่ยนั"นออก รวมถึงส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอื!นในส่วนของเจ้าของ
ที!เกี!ยวขอ้งกับบริษทัย่อยนั"น กาํไรขาดทุนที!เกิดขึ"นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมที!ยงัคง
เหลืออยู่ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที!สูญเสียการควบคุม 
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ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนที!บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัที!บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบด้วยส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของบริษทัที!บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที!กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเกี!ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที!จะควบคุมหรือควบคุมร่วม
ในนโยบายดงักล่าว 

การร่วมคา้ เป็นการร่วมการงานซึ! งผูที้!มีการควบคุมร่วมในการงานนั"นมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ
การร่วมการงานนั"น เงินลงทุนในการร่วมคา้บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย และรับรู้
รายการเริ!มแรกดว้ยราคาทุน 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการ
เมื!อเริ!มแรกด้วยราคาทุนซึ! งรวมถึงต้นทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ!มแรก ส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นของเงินลงทุนที!บนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัที!กลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริงซึ! งเป็น
ผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริง
ซึ! งเป็นผลมาจากรายการกับบริษทัร่วมและกิจการที!ควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที!
กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการที!ถูกลงทุนนั"น ขาดทุนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะ
เดียวกบักาํไรที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริง แต่เท่าที!เมื!อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ"น 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 20 - 

 

3.2 เงินตราต่างประเทศ 
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 

สินทรัพยแ์ละหนี" สินที!ไม่เป็นตวัเงินซึ! งเกิดจากรายการบญัชีที!เป็นเงินตราต่างประเทศซึ! งบนัทึกตาม
เกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที!ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี!ยน ณ วนัที!เกิดรายการ 

3.3 เครื!องมือทางการเงิน 
ก) นโยบายที!ปฏิบติัใชต้ั"งแต่วนัที! 1 มกราคม 2563 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี" สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เมื!อกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนด
ของสัญญาของเครื!องมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี" สินทางการเงินรับรู้รายการเมื!อเริ!มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตน้ทุนการทาํ
รายการที!เกี!ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื"อ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหนี" สินทางการเงิน 
(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี" สินทางการเงินที!วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) เพิ!ม
หรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี" สินทางการเงินตามความเหมาะสม เมื!อ
รับรู้รายการเมื!อเริ!มแรก ตน้ทุนการทาํรายการที!เกี!ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื"อสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หนี" สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
สินทรัพยท์างการเงินที! รับรู้ทั" งหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 
ขึ"นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

ตราสารหนี" ที!เขา้เงื!อนไขดงัต่อไปนี"  ถูกวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

· สินทรัพยท์างการเงินที!ถือครองตามโมเดลธุรกิจที!มีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
เพื!อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

· ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซึ! งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ! งเป็นการจ่ายเพียง
เงินตน้และดอกเบี"ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที!กาํหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอื!นทั"งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

เวน้แต่ที!กล่าวไวก่้อนหน้า กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจปฏิบติัดงัต่อไปนี"กบัสินทรัพยท์างเงินที!เมื!อเลือก
รับรู้รายการเมื!อเริ!มแรกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

· กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกให้แสดงการเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที!เกิดขึ"นภายหลงักบั
ตราสารทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น หากเขา้เงื!อนไข (2) ดา้นล่าง และ 

· กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกกาํหนดให้ตราสารหนี" ที!เขา้เงื!อนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่า
ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หากการ
ปฏิบติัดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดการจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญั ดู (3) ดา้นล่าง 

(1) ราคาทุนตดัจาํหน่ายและวธีิดอกเบี"ยที!แทจ้ริง 
วิธีดอกเบี"ยที!แท้จริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหนี"และปันส่วนดอกเบี"ย
รับตลอดช่วงระยะเวลาที!เกี!ยวขอ้ง 

ดอกเบี"ยรับ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุและรวมในรายการ “รายไดท้างการเงิน” 

(2) ตราสารทุนที!เลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น 
ณ วนัที!รับรู้รายการเมื!อเริ!มแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดง
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น (เป็นรายตราสาร) ทั"งนี" เมื!อเลือกแลว้ไม่สามารถ
ยกเลิกได ้การเลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้หากตราสารทุนเป็นการถือไวเ้พื!อคา้หรือหากเป็นสิ!งตอบแทนที!คาดว่าจะตอ้งจ่ายที!รับรู้
โดยผูซื้"อในการรวมธุรกิจ 

เงินลงทุนในตราสารทุนที!แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นวัดมูลค่า 
เมื!อเริ!มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
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รายการดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมกบักาํไรและขาดทุนที!เกิดจากการเปลี!ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมที!รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นและสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสม
กาํไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเมื!อตดัจาํหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปกาํไรสะสมแทน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทั"งหมดที!ไม่ใช่ถือไวเ้พื!อการคา้แสดง
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น ณ วนัที!นาํ TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้รั" งแรก (ดูหมาย
เหตุขอ้ 2.4) 

(3) สินทรัพยท์างการเงินที!แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินที!ไม่เขา้เงื!อนไขสําหรับการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น (ดู (1) ถึง (2) ด้านบน) วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยท์างการเงินที!แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัสิ"นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกับกาํไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใด ๆ ที! รับรู้ 
ในกําไรหรือขาดทุน ตราบเท่าที!สินทรัพยท์างการเงินนั" นไม่เป็นส่วนหนึ! งของความสัมพนัธ์ของ 
การป้องกันความเสี! ยงที! เลือกกําหนดไว ้(ดูนโยบายการบัญชี การป้องกันความเสี! ยง) กําไรหรือ
ขาดทุนสุทธิรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และรวมอยู่ในรายการ “กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์” มูลค่ายติุธรรมประเมินตามที!อธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2.4 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเผื!อผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นกับ 
ลูกหนี"การคา้ และสินทรัพยที์!เกิดจากสัญญา จาํนวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น
จะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัที!รายงานเพื!อให้สะทอ้นการเปลี!ยนแปลงของความเสี!ยงดา้นเครดิตจาก
ที!เคยรับรู้รายการเมื!อเริ!มแรกของเครื!องมือทางการเงินที!เกี!ยวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัต้องรับรู้ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นตลอดอายุเสมอ
สําหรับลูกหนี" การคา้และสินทรัพยที์!เกิดจากสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นกบั
สินทรัพยท์างการเงินเหล่านี"  ประมาณการโดยใชต้ารางการตั"งสํารองขึ"นอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัและบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้ืม 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั!วไป และการประเมินทิศทางทั"งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัที!รายงาน 
รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะ
เกิดขึ"นจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาที!มีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึ"นตลอดอายขุองเครื!องมือทาง
การเงินที!คาดไว ้ในทางกลับกันผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นใน 12 เดือนขา้งหน้า
แสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดตลอดอายทุี!คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์
ปฏิบัติผิดสัญญาของเครื!องมือทางการเงินที!มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ" นภายใน 12 เดือน
หลงัจากวนัที!รายงาน 

(1) นโยบายการตดัรายการ 
กลุ่มบริษัทและบริษัทตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเมื!อมีขอ้มูลที!บ่งชี"ว่าลูกหนี" มีปัญหา
ดา้นการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดที้!จะได้รับคืน สินทรัพยท์างการเงินที!ถูก
ตดัรายการอาจขึ"นอยู่กบัวิธีการบงัคบัภายใตก้ระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
โดยใชค้าํปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินที!ไดรั้บคืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

(2) การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดวา่จะเกิดขึ"น 
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็นของ
การปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายที!อาจจะเกิดขึ"นเมื!อลูกหนี" ปฏิบติัผิดสัญญา 
และยอดหนี" เมื!อลูกหนี" ปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติั
ผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายที!อาจจะเกิดขึ"นเมื!อลูกหนี"ปฏิบติัผิดสัญญาขึ"นอยู่กบั
ข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สําหรับยอดหนี" เมื!อลูกหนี"
ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั"นต้นของสินทรัพย ์ 
ณ วนัที!รายงาน  

หากกลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื!อผลขาดทุนของเครื!องมือทางการเงินดว้ยจาํนวนเงิน
ที!เท่ากบัค่าเผื!อผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน 
แต่ ณ วนัที!รายงานปัจจุบนั พจิารณาแลว้เห็นวา่ไม่ตอ้งถือปฏิบติั กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งวดัมูลค่า
ของค่าเผื!อผลขาดทุนด้วยจาํนวนเงินที!เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นใน 12 เดือน
ขา้งหนา้ ณ วนัที!รายงานปัจจุบนั เวน้แต่สินทรัพยเ์หล่านั"นใชวิ้ธีการอยา่งง่าย 
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หนี!สินทางการเงนิ 

หนี" สินทางการเงินทั"งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิดอกเบี"ยที!แทจ้ริงหรือดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หนี" สินทางการเงินที!แสดงดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัที!รับรู้รายการเมื!อเริ!มแรก หาก
เขา้เงื!อนไขดงันี"  

· การกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการอย่างมี
นยัสาํคญัที!จะเกิดขึ"น 

· หนี" สินทางการเงินเป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี" สินทางการเงินหรือทั"งสองแบบ 
ที!มีการบริหารและประเมินผลการดําเนินงานด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมซึ! งสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
การบริหารความเสี!ยง หรือกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัที!เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ขอ้มูลเกี!ยวกบักลุ่มดงักล่าวมีการนาํเสนอเป็นการภายใน 

หนี" สินทางการเงินที!วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
วิธีดอกเบี"ยที!แทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี" สินทางการเงินและปันส่วนดอกเบี"ย
จ่ายตลอดช่วงระยะเวลาที!เกี!ยวขอ้ง อตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริงคืออตัราที!ใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสด
จ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั"งหมด ซึ! งเป็นส่วนหนึ!งของอตัรา
ดอกเบี"ยที!แท้จริง ตน้ทุนการทาํรายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอื!นๆ ) ตลอดอายุที!คาดไวข้อง
หนี" สินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาที!สั" นกว่า เพื!อให้ไดร้าคาทุนตดัจาํหน่ายของ
หนี" สินทางการเงิน 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัเขา้ทาํสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินหลายประเภทเพื!อบริหารความเสี!ยงกบั
อตัราดอกเบี"ยและอตัราแลกเปลี!ยนต่างประเทศ รวมถึงสัญญาฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ และสัญญา
แลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ย 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเมื!อเริ!มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที!เขา้ทาํสัญญาอนุพนัธ์และวดัมูลค่าใหม่ใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ"นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์ดงักล่าวถูกเลือกกาํหนดให้เป็นเครื!องมือที!ใช้ป้องกนัความเสี!ยงที!
มีประสิทธิผลในเหตุการณ์ ที! ช่วงเวลาของการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนขึ" นอยู่กับลักษณ ะ
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี!ยง 
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อนุพนัธ์ที!มูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ตรงกนัขา้มอนุพนัธ์ที!มูลค่ายติุธรรมเป็น
ลบรับรู้เป็นหนี" สินทางการเงิน อนุพนัธ์จะไม่หักกลบในงบการเงิน อนุพันธ์แสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนหรือหนี" สินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาที!เหลืออยู่ของอนุพนัธ์มีมากกว่า 12 เดือนและไม่คาด
วา่จะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนัธ์อื!นแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหนี" สินหมุนเวียน 

การบัญชีป้องกันความเสี"ยง 

กลุ่มบริษัทเลือกกาํหนดให้อนุพนัธ์ที!เขา้เงื!อนไขเป็นเครื!องมือที!ใช้ป้องกันความเสี!ยงที!เกี!ยวขอ้งกับ 
ความเสี!ยงอตัราดอกเบี"ยในการป้องกนัความเสี!ยงในกระแสเงินสด  

ณ การเริ!มตน้ของความสัมพนัธข์องการป้องกนัความเสี!ยง กลุ่มบริษทัจดัทาํเอกสารซึ!งระบุถึงความสัมพนัธ์
ของการป้องกนัความเสี!ยงระหวา่งเครื!องมือที!ใชป้้องกนัความเสี!ยงและรายการที!มีการป้องกนัความเสี!ยง 
และวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ในการบริหารความเสี!ยงสําหรับรายการที!เกี!ยวขอ้งกบัการป้องกนัความเสี!ยง 
นอกจากนี"  ณ วนัที!เริ!มตน้ป้องกนัความเสี!ยงและต่อเนื!องไป กลุ่มบริษัทจดัทาํเอกสารว่า เครื!องมือที!ใช้
ป้องกันความเสี!ยงมีประสิทธิผลในการหักกลบการเปลี!ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที!มีการ
ป้องกนัความเสี!ยงที!เกี!ยวขอ้งกบัความเสี!ยงที!มีการป้องกนัความเสี!ยง เมื!อความสัมพนัธ์ของการป้องกนั
ความเสี!ยงเขา้เงื!อนไขความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี!ยงทุกขอ้ดงัต่อไปนี"  

· มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที!มีการป้องกันความเสี!ยงและเครื!องมือที!ใช้ป้องกัน
ความเสี!ยง 

· ผลกระทบของความเสี!ยงด้านเครดิตไม่เหนือกว่าการเปลี!ยนแปลงมูลค่าอนัเกิดจากความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจ และ     

· อตัราส่วนการป้องกนัความเสี!ยงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี!ยงเท่ากบัอตัราส่วนของ
ปริมาณของรายการที!มีการป้องกันความเสี!ยงซึ! งกลุ่มบริษทั ไดป้้องกันความเสี!ยงต่อปริมาณของ
เครื!องมือที!ใชป้้องกนัความเสี!ยงซึ!งกลุ่มบริษทั ไดใ้ชป้้องกนัความเสี!ยงสาํหรับปริมาณของรายการที!
มีการป้องกนัความเสี!ยงดงักล่าว 
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การป้องกนัความเสี!ยงในกระแสเงินสด 
ส่วนที!มีประสิทธิผลของการเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์และเครื!องมือที!ใชป้้องกนัความ
เสี!ยงที!เขา้เงื!อนไขอื!นที!เลือกกาํหนดและเขา้เงื!อนไขเป็นการป้องกนัความเสี!ยงในกระแสเงินสดรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น 

ข) นโยบายที!ปฏิบติัใชก่้อนวนัที! 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัได้ใช้เครื!องมือทางการเงิน เพื!อลดความเสี!ยงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลี!ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบี"ย เครื!องมือทางการเงินเหล่านี"ประกอบดว้ยสัญญาแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ และ
สัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ย ซึ! งบนัทึกในงบการเงิน ณ วนัที!ตามสัญญา วตัถุประสงคข์องเครื!องมือ
ทางการเงินเหล่านี"คือการลดความเสี!ยง 

สัญญาแลกเปลี!ยนและสัญญาซื"อขายอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้าป้องกนัความเสี!ยงจากการเปลี!ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลี!ยนโดยการกาํหนดอตัราแลกเปลี!ยนที!จะใชใ้นการชาํระหนี" ที!เป็นเงินตราต่างประเทศ รายการ
ซื"อขายเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหนี" สินทางการเงินอื!น ณ วนัที!ตามสัญญา สัญญา
แลกเปลี!ยนและสัญญาซื" อขายอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี!ยน  
ณ วันสิ"นรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที!เกิดขึ"นในการทาํสัญญาจะถูกตัด
จาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา 

สัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี" ยป้องกนัความเสี!ยงที!เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี"ย ผลต่างที!จะ
ได้รับหรือต้องจ่ายชําระตามสัญญาแลกเปลี!ยนอัตราดอกเบี" ยได้บันทึกเป็นส่วนหนึ! งของรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี"ยตลอดอายุของสัญญา กาํไรขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อน
กาํหนดไดบ้นัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
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3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  
ออมทรัพย ์และฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที!มีภาระผูกพนั และเงินลงทุน
ระยะสั"นที!มีสภาพคล่องสูงและมีอายุคงเหลือนับแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลาสาม
เดือนหรือตํ!ากว่า 

3.5 ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!น 

ก) นโยบายที!ปฏิบติัใชก่้อนวนัที! 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!นแสดงในราคาทุนสุทธิหลงัจากหักค่าเผื!อหนี"สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื!อหนี" สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี"  และการคาดการณ์เกี!ยวกบัการ
ชาํระหนี"ในอนาคตของลูกคา้ ลูกหนี"จะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมื!อทราบวา่เป็นหนี" สูญ 

ข) นโยบายที!ปฏิบติัใชต้ั"งแต่วนัที! 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!น แสดงในราคาทุนสุทธิหักค่าเผื!อผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่า
จะเกิดขึ"น 

ค่าเผื!อผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.3 

3.6 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือประกอบดว้ยโทรศัพท์เคลื!อนที! ซิมการ์ด และอะไหล่ที!ใช้ในการซ่อมแซมและการ
ใหบ้ริการ 

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

ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที!ซื"อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื!นเพื!อให้สินค้าอยู่ใน
สถานที!และสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิที!จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที!จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายที!
จาํเป็นในการขาย 

ค่าเผื!อสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจะถูกบันทึกสําหรับสินคา้เสื!อมคุณภาพ 
เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
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3.7 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัและเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ ตราสารหนี"และตราสารทุนอื!น 

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํที!จดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั"น มีอายคุรบกาํหนดมากกว่า
สามเดือนแต่ไม่เกินหนึ!งปี 

นโยบายที!ปฏิบติัใช้ก่อนวนัที! 1 มกราคม 2563 

ตราสารหนี" ซึ!งกลุ่มบริษทัและบริษทัตั"งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที!จะถือ
จนครบกาํหนด เงินลงทุนที!จะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งราคาทุนที!ซื"อมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี"จะถูกตดัจ่ายโดย
วิธีอตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหนี" ที!เหลือ 

ตราสารหนี"และตราสารทุนซึ!งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที!ถือไวเ้พื!อคา้
หรือตั"งใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื!อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั" งแรก
เงินลงทุนเผื!อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี!ยนแปลงที!ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ
ผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที! เป็นตัวเงิน บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น  
ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศบนัทึกรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น เมื!อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมที!เคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น ในกรณีที!เป็นเงิน
ลงทุนประเภทที!มีดอกเบี"ย จะตอ้งบนัทึกดอกเบี"ยในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นโดย
วธีิอตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ! งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า   

มูลค่ายุติธรรมของเครื!องมือทางการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์พื!อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื!อขายจะใช้ราคา
เสนอซื"อ ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
เมื!อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที!ได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึง
กาํไรขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยที์!เกี!ยวขอ้งที!เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น 

ในกรณีที!กลุ่มบริษทัและบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที!ถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับ
เงินลงทุนที!จาํหน่ายไปและเงินลงทุนที!ยงัถืออยูใ่ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อนปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนที!เหลืออยูท่ ั"งหมด 

3.8 ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมูลค่า 

สินทรัพยที์!เป็นกรรมสิทธิ# ของกิจการ 

ที!ดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื!อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื!อมราคาสะสมและค่าเผื!อจากการดอ้ยค่า 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที!เกี!ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์
ที!กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื!น ๆ ที!เกี!ยวขอ้งกบั
การจดัหาสินทรัพยเ์พื!อให้สินทรัพยน์ั"นอยู่ในสภาพที!พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ต้นทุน
ในการรื"อถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานที!ตั"งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สาํหรับเครื!องมือ
ที!ควบคุมโดยลิขสิทธิ# ซอฟต์แวร์ซึ! งไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ# ซอฟต์แวร์นั"นให้ถือว่า
ลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ!งของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการที!ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที!มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้ง
บนัทึกแต่ละส่วนประกอบที!มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ!งตอบแทนสุทธิที!ไดรั้บ
จากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 
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สินทรัพยที์!เช่า 
การเช่าซึ! งกลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับความเสี!ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองส่วนใหญ่ของ
ทรัพยสิ์นที!เช่านั"นๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ที!ไดม้าโดยทาํ
สัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั"นตํ!าที!
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ!ากว่า หักดว้ยค่าเสื!อมราคาสะสมและค่าเผื!อการดอ้ยค่า 
ค่าเช่าที!ชาํระจะแยกเป็นส่วนที!เป็นต้นทุนทางการเงิน และส่วนที!จะหักจากหนี" ตามสัญญา เพื!อทาํให้
อตัราดอกเบี"ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที!สําหรับยอดคงเหลือของหนี" สิน ต้นทุนทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนที!เกิดขึ"นในภายหลงั 
ตน้ทุนในการเปลี!ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ! งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที!ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที!กลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั"น และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั"นได้อย่างน่าเชื!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 หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเสื!อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์สดงไดด้งันี"  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 - 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอปุกรณ์  3 - 20 ปี 
เครื!องตกแต่ง ติดตั"ง และอปุกรณ์สาํนกังาน 2 - 18 ปี 
อุปกรณ์การสื!อสารเพื!อให้เช่า 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเสื!อมราคาสาํหรับที!ดินและสินทรพัยท์ี!อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั"ง 

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

3.9 สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี" สินตามสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษัทและบริษทั นํา TFRS 16 มาใช้ โดยใช้วิธีปรับปรุงกบักําไรสะสม และไม่ปรับยอ้นหลงักับ
ขอ้มูลเปรียบเทียบที!แสดงตาม TAS 17 ทั"งนี" รายละเอียดนโยบายการบญัชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 
มีดงัต่อไปนี"  

ก) นโยบายที!ปฏิบติัใชต้ั"งแต่วนัที! 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัและบริษทัที!เป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษัทและบริษัท ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
ณ วนัเริ!มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทและบริษทั รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี" สินตามสัญญาเช่า 
ที!เกี!ยวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าที!เป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั" น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือน 
หรือน้อยกวา่) และสัญญาเช่าซึ! งสินทรัพยมี์มูลค่าต ํ!า สัญญาเช่าเหล่านี"  กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้การจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑท์ี!เป็นระบบอื!น
ที!ดีกวา่ซึ!งเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาที!แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยที์!เช่า 

หนี" สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเริ!มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที!ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 
ณ วนันั"น โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบี" ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั"นไม่สามารถกาํหนดได ้
กลุ่มบริษทัและบริษทั ใชอ้ตัราดอกเบี"ยการกูย้มืส่วนเพิ!ม 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที!รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนี" สินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

· การจ่ายชาํระคงที! (รวมถึง การจ่ายชาํระคงที!โดยเนื"อหา) หกัลูกหนี" สิ!งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 
· การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรที!ขึ"นอยู่กับดชันีหรืออตัรา ซึ! งการวดัมูลค่าเริ!มแรกใช้ดัชนีหรืออตัรา  

ณ วนัที!สัญญาเช่าเริ!มมีผล 
· จาํนวนเงินที!คาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
· ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื"อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที!ผูเ้ช่าจะใช้สิทธิเลือกนั"น

และ 
· การจ่ายชาํระค่าปรับเพื!อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่าจะใช้

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
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หนี" สินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าภายหลังของหนี" สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ!มมูลค่าตามบัญชีเพื!อสะท้อนดอกเบี"ยจาก
หนี" สินตามสัญญาเช่า (ใชว้ธีิดอกเบี"ยที!แทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื!อสะทอ้นการชาํระการจ่ายชาํระ
ตามสัญญาเช่าที!จ่ายชาํระ 

กลุ่มบริษัทและบริษัท วดัมูลค่าหนี" สินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช ้
ที!เกี!ยวขอ้ง) เมื!อเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี"  

· มีการเปลี!ยนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สําคัญ หรือการเปลี!ยนแปลงในสถานการณ์  
ที!ส่งผลให้มีการเปลี!ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซื"อสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดงักล่าว
หนี" สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที!ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิด
ลดที!ปรับปรุง 

· มีการเปลี!ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า เนื!องจากการเปลี!ยนแปลงดชันีหรืออตัรา หรือการ
เปลี!ยนแปลงจาํนวนเงินที!คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ในกรณี
ดงักล่าวหนี" สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหมโ่ดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที!ปรับปรุงโดยใช้
อตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปลี!ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปลี!ยนแปลง
อตัราดอกเบี"ยลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดที!ปรับปรุง) 

· มีการเปลี!ยนแปลงสัญญาเช่าหรือและการเปลี!ยนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 
ในกรณีนี"หนี" สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึ"นอยู่กบัอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าที!เปลี!ยนแปลง
โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที!ปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดที!ปรับปรุง ณ วนัที!การเปลี!ยนแปลง
สัญญามีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเริ!มแรกกบัหนี" สินตามสัญญาเช่าที!เกี!ยวขอ้ง การจ่ายชาํระ
ตามสัญญาเช่าใด ๆ ที!จ่ายชําระ ณ วนัที!สัญญาเช่าเริ!มมีผลหรือก่อนวนัที!สัญญาเริ!มมีผลหักสิ!งจูงใจ 
ตามสัญญาเช่าที!ไดรั้บใด  ๆและตน้ทุนทางตรงเริ!มแรกใด ๆ  การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
โดยใชร้าคาทุนหักค่าเสื!อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เมื!อกลุ่มบริษทัและบริษทั มีประมาณการต้นทุนที!จะเกิดขึ"นในการรื"อและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง 
การบูรณะสถานที!ตั"งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามที!กาํหนดไว้
ในขอ้ตกลงและเงื!อนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดังกล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที! 37 เรื!อง ประมาณการหนี" สิน หนี" สินที!อาจเกิดขึ"น และสินทรัพยที์!อาจเกิดขึ"น เพื!ออธิบายต้นทุน 
ที!เกี!ยวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหนึ!งของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้!เกี!ยวขอ้ง เวน้แต่
ตน้ทุนเหล่านั"นเกิดขึ"นเพื!อผลิตสินคา้คงเหลือ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชค้ิดค่าเสื!อมราคาตลอดช่วงเวลาที!สั"นกวา่ของอายสุัญญาเช่าและอายุการใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงหรือราคาทุนของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สะท้อนว่า กลุ่มบริษัทและบริษัท จะใช้สิทธิเลือกซื"อ สินทรัพย์สิทธิการใช้ที!
เกี!ยวขอ้งคิดค่าเสื!อมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเสื!อมราคาเริ!ม ณ 
วนัที!สัญญาเช่าเริ!มมีผล 

ค่าเสื!อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิ การใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุอง
สัญญาเช่า ดงัต่อไปนี"  

ที!ดินและอาคาร 1 - 11 ปี 
คลื!นความถี!โทรคมนาคม 6 ปี 
เสาสถานีฐาน 9 ปี 
อุปกรณ์โทรคมนาคม 1 - 12 ปี 
อาคารสาํนกังาน 1 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 5 ปี 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  

กลุ่มบริษัทและบริษัท ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที! 36 เรื! อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื!อ
ประเมินว่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกสําหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ที!ระบุ
ไดต้ามที!กล่าวในนโยบายเรื!อง “ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรที!ไม่ขึ" นอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหนี" สินตามสัญญาเช่าและ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายชาํระที!เกี!ยวขอ้งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดที!มีเหตุการณ์หรือเงื!อนไข
การจ่ายชาํระเหล่านั"นเกิดขึ"นและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่าใชจ่้ายอื!น” ในกาํไรหรือขาดทุน 

ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผู ้เช่าไม่แยกส่วนประกอบที!ไม่เป็นการเช่าและ
บนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบที!ไม่เป็นการเช่าที!เกี!ยวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัและ 
บริษทั ใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 
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กลุ่มบริษทัที!เป็นผูใ้หเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงสัญญาเช่าเป็นผูใ้ห้เช่าที!เกี!ยวขอ้งกบัการให้เช่าพื"นที!และอุปกรณ์  

สัญญาเช่าซึ! งกลุ่มบริษัท เป็นผูใ้ห้เช่าจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดําเนินงาน เมื!อ
เงื!อนไขของสัญญาเช่าโอนความเสี!ยงและผลตอบแทนเกือบทั"งหมดของความเป็นเจ้าของให้แก่ผูเ้ช่า 
สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอื!น ๆ ทั"งหมดจดัประเภทเป็นสัญญา
เช่าดาํเนินงาน 

เมื!อกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญา
แยกจากกัน ผูใ้ห้เช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงานโดย
อา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ี!เกิดขึ"นจากสัญญาเช่าหลกั 

รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าที!เกี!ยวขอ้ง ตน้ทุนทางตรง
เริ!มแรกที!เกิดขึ"นจากการเจรจาและเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์ี!
เช่าและรับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

จาํนวนเงินที!จะไดร้ับจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหนี"ดว้ยจาํนวนที!เท่ากบัเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพื!อสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนราย
งวดคงที!ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัที!เกี!ยวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

เมื!อสัญญาที!ประกอบดว้ยส่วนประกอบที!เป็นการเช่าและส่วนประกอบที!ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทันํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 15 เรื!อง รายไดจ้ากสัญญาที!ทาํกบัลูกคา้ เพื!อปันส่วนขอ้พิจารณา
ภายใตส้ัญญากบัแต่ละส่วนประกอบ 

ข) นโยบายที!ปฏิบติัใชก้่อนวนัที! 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพื!อเช่าสินทรัพยโ์ดยที!ความเสี!ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที!ตอ้งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจาก
สิ!งตอบแทนจูงใจที!ได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านั"น 

ค่าใชจ่้ายที!เกิดขึ"นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี"ยปรับที!ตอ้งจ่ายให้กบั
ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีที!การยกเลิกนั"นเกิดขึ"น 
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สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ! งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเสี!ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิ# ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึก
สินทรัพยที์!เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริ!มตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั"นตํ!า
ที!จะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํนวนใดจะตํ!ากว่า ค่าเสื!อมราคาของสินทรัพยที์!เช่าคาํนวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบี"ยหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี" ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื!อม
ราคารับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมที!เกิดจากการซื"อกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเริ!มแรก
ของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ภายหลังจากการรับรู้เริ!มแรก  
ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า การบัญชีด้านผูล้งทุนมูลค่า 
ตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
ในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ ที!เป็นส่วนหนึ! งของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
รวมถึงค่าความนิยม 

ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินที!จะจ่ายชาํระ ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินที!ตอ้งจ่ายชาํระกบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบนัทึกเป็นตน้ทุน
ทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม
ซึ!งจะเริ!มตดัจาํหน่ายเมื!อวนัที!ใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช ้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น ประกอบดว้ยมูลค่าความสัมพนัธ์และสัญญาที!มีกบัลูกคา้ที!มาจากการรวมธุรกิจ 
ค่าสิทธิในการใช้โครงข่ายเคเบิ"ลใยแก้วนําแสงปลายทาง และค่าลิขสิทธิ# ซอฟต์แวร์ ที!กลุ่มบริษัท 
และบริษทัซื"อมาและมีอายุใช้งานจาํกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื!อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยรวมเป็นสินทรัพยท์ี!สามารถระบุไดที้!เกี!ยวขอ้งนั"น ค่าใชจ่้ายอื!นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์
ที!เกิดขึ"นภายในรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
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ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื!นที!ใชแ้ทนราคาทุนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ!งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที!คาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั"นตามระยะเวลาที!คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
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 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั"ง 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที!คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ"น
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.11 สินทรัพยอื์!น 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี ประกอบด้วยต้นทุนของการเช่าสถานที!ตั" งสถานีฐานระยะยาว ค่าใช้จ่าย
เกี!ยวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าที!สถานีฐาน และค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ และแสดงดว้ยราคา
ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตัดจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื!นที!ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่า
คงเหลือ 
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ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ! งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที!คาดว่า
จะไดร้ับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั"นตามระยะเวลาที!คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนซึ!งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ!มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื!อสินทรัพยน์ั"นพร้อมที!จะ
ใหป้ระโยชน ์ระยะเวลาที!คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี"  

ตน้ทุนของการเช่าสถานที!ตั"งสถานีฐานระยะยาว อายสุัญญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเกี!ยวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าที!สถานีฐาน ไม่เกินอายทุี!เหลือของสัญญาอนุญาตให้ 

   ดาํเนินการ 
ค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ อายกุารใชง้าน 

3.12 การดอ้ยค่า 
นโยบายที!ปฏิบติัใช้ก่อนวนัที! 1 มกราคม 2563 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลาที!รายงาน
ว่ามีขอ้บ่งชี" เรื!องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที!มีขอ้บ่งชี" จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์!คาดว่า 
จะไดรั้บคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที!มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าที!คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื!อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย ์
ที!ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลคา่ที!จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

เมื!อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื!อขาย ซึ! งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและ 
มีความชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึ! งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึก
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 
ยอดขาดทุนที!บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที!ซื"อ 
กบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั"นๆ 
ซึ!งเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุน 
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การคาํนวณมูลค่าที!คาดวา่จะไดรั้บคืน 
มูลค่าที!คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์ผื!อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึง
มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าที!คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์!ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดที!จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพื!อให้สะท้อนมูลค่าที!อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบนั ซึ! งแปรไปตามเวลาและความเสี!ยงที!มีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท์ี!ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อื!น จะพิจารณามูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยที์! ก่อให้เกิดเงินสด 
ที!สินทรัพยน์ั"นเกี!ยวขอ้งดว้ย 

การปรับลดการดอ้ยค่า 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกปรับลด เมื!อมูลค่าที!คาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ!มขึ"น
ในภายหลงั และการเพิ!มขึ"นนั"นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที!เคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
สําหรบัสินทรัพยท์างการเงินที!บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนี"และตราสารทุนที!จดัประเภท
เป็นหลกัทรัพยเ์ผื!อขาย การปรับลดการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินที!เป็นตราสารทุนที!จดัประเภทเป็นหลักทรัพยเ์ผื!อขาย การปรับลดจะถูกรับรู้
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื!น 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับลด ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์!ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงินอื!นๆ ที!เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี"
เรื!องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลด หากมีการเปลี!ยนแปลงประมาณการที!ใช้
ในการคาํนวณมูลค่าที!คาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลดเพียงเท่าที!มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื!อมราคาหรือค่าตัดจาํหน่าย เสมือนหนึ! ง 
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.13 หนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ย 
หนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ยบนัทึกเริ!มแรกในมูลค่ายติุธรรมหักค่าใชจ้่ายที!เกี!ยวกบัการเกิดหนี" สิน ภายหลงั
จากการบนัทึกหนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหวา่งยอด
หนี" เริ!มแรกและยอดหนี" เมื!อครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุการกูย้มืโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริง 
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3.14 เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวียนอื!น 
เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวียนอื!นแสดงในราคาทุน 

3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
กองทุนสํารองเลี"ยงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัให้มีกองทุนสํารองเลี"ยงชีพซึ! งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที!
ไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี"ยงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษัทและบริษัทและได้รับการบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี" ยงชีพ
ดงักล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัและบริษัท เงินจ่าย
สมทบกองทุนสํารองเลี"ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เกิด
รายการนั"น 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว 
ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานที!ตอ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
และผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที!ประมาณการไวซึ้!งคาํนวณโดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที!กาํหนด
ไวท้ั" งหมดซึ! งเกิดขึ"นจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของการประมาณการหนี" สินผลประโยชน์พนักงานใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น และรับรู้ค่าใชจ่้ายของผลประโยชน์พนักงานในงบกาํไร
ขาดทุน 

ผลประโยชน์เมื!อเลิกจา้ง  
ผลประโยชน์เมื!อเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุน เมื!อกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงเจตนาผกูพนั
อยา่งชดัเจนเกี!ยวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดที้!จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั"ง
การเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเมื!อกลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอให้มีการออกจากงานโดย
สมคัรใจ และมีความเป็นไปได้ที!จะได้รับการตอบรับขอ้เสนอนั"น และสามารถประมาณจาํนวนของการ
ยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิน
กวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน 
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ผลประโยชน์ระยะสั"นของพนกังาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั"นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดค้ิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมื!อพนกังานทาํงานให ้

หนี" สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที!คาดว่าจะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั"นหรือการปันส่วนกาํไร 
หากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที!จะต้องจ่าย 
อนัเป็นผลมาจากการที!พนักงานได้ทาํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันี" สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ของโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนที!ออกให้ ณ วนัที!ใหสิ้ทธิ  

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

3.16 ประมาณการหนี" สิน 
ประมาณการหนี" สินจะรับรู้ก็ต่อเมื!อกลุ่มบริษัทและบริษทัมีภาระหนี" สินตามกฎหมายที!เกิดขึ"นใน
ปัจจุบันหรือที!ก่อตัวขึ" นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื!อชาํระภาระหนี" สินดงักล่าว ประมาณการหนี" สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดที!จะจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษี
เงินได ้เพื!อให้สะท้อนจาํนวนที!อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึ! งแปรไปตามเวลาและความเสี!ยงที!มี
ต่อหนี" สิน ประมาณการหนี" สินส่วนที!เพิ!มขึ"นเนื!องจากเวลาที!ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

3.17 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
การรับรู้รายได ้
รายไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระที!ตอ้งปฏิบติัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน เมื!อการควบคุมสินคา้ถูกโอนใหแ้ก่ผูซื้"อแลว้  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตและบริการอื!นๆ รับรู้เมื!อมีการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 

รายไดค้่าบริการตามสัญญาออกแบบและติดตั"งระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และการสื!อสาร (“ไอซีที”) 
รับรู้ตามขั"นความสาํเร็จของงาน ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงานและในงวดบญัชีที!มีการใหบ้ริการ 
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รายไดจ้ากสัญญาที!มีหลายองค์ประกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
ราคาขายแบบเอกเทศ ตามภาระที!ตอ้งปฏิบติั กรณีที!สัญญามีภาระที!ตอ้งปฏิบติั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ!ง 
และตลอดช่วงเวลาหนึ!ง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และภาระที!ตอ้งปฏิบติั ณ วนัเริ!มตน้สัญญา รับรู้
เป็นสินทรัพยห์รือหนี" สินตามสัญญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

สินทรัพยต์ามสัญญาแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผื!อจากการยกเลิกสัญญา 
ค่าเผื!อจากการยกเลิกสัญญาโดยส่วนใหญ่ประเมินจากการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี"  การคาดการณ์
เกี!ยวกบัการชาํระหนี"ในอนาคตของลูกคา้ และขอ้มูลการยกเลิกสัญญาในอดีต สินทรัพยต์ามสัญญาจะ
ถูกตดัจาํหน่ายเมื!อมีการยกเลิกสัญญา 

ตน้ทุนในการไดม้าซึ! งสัญญา 
ตน้ทุนในการได้มาซึ! งสัญญา คือ ค่านายหน้าที!จ่ายเพื!อให้ได้มาซึ! งสัญญาที!ทาํกับลูกคา้บนัทึกเป็น
สินทรัพย ์แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผื!อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอย่าง
เป็นระบบตลอดระยะเวลาของสัญญาซึ! งสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดต้ามสัญญา ในกรณีที!ระยะเวลา
ของการตดัจาํหน่ายต้นทุนที!เกิดขึ"นจากการไดม้าซึ! งสัญญามีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี กลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซึ! งสัญญาดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายเมื!อเกิดรายการ 

รายไดค้่าเช่า 
รายไดค้่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ!มแรก
ที!เกิดขึ"นเป็นการเฉพาะเพื!อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ!งของค่าเช่าทั"งสิ"นตามสัญญา 

รายไดด้อกเบี"ย 
รายไดด้อกเบี"ยบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทนุตามเกณฑค์งคา้ง 

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

ตน้ทุนการกู้ยืมที!ไม่ไดเ้กี!ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์!เขา้เงื!อนไขรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริง 
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3.19 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที!เกี!ยวกับ
รายการที!เกี!ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการที!รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื!น 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีที!คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนประจาํปีที!ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที!ประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที!เกี!ยวกบั
รายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั!วคราวที!เกิดขึ"นระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี" สินและจาํนวนที!ใช้เพื!อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื!อเกิดจากผลแตกต่างชั!วคราวดงัต่อไปนี"  การรับรู้ค่าความนิยมในครั" งแรก การ
รับรู้สินทรัพย์หรือหนี" สินในครั" งแรกซึ! งเป็นรายการที!ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั"นไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างที!เกี!ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีที!จะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการที!กลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี" สินตาม
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีที!คาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชั!วคราวเมื!อมีการ
ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราภาษีที!ประกาศใชห้รือที!คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน 

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



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 43 - 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหนี" สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื!อ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที!จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี" สินภาษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้" ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษี
เดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั"นกิจการมีความตั"งใจจะจ่ายชาํระหนี" สินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั"งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี" สินใน
เวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื!อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื!อเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั!วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที!ประโยชน์ 
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

3.20 กาํไรต่อหุ้น 
กลุ่มบริษทัและบริษทั แสดงกาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสําหรับหุน้สามญั กาํไรต่อ
หุ้นขั"นพื"นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษทัและบริษทัดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี!ยถ่วงนํ" าหนักที!ออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจาํนวนหุ้นสามัญที!ซื"อคืน 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัที!ปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุ ้นสามญัถวัเฉลี!ยถ่วงนํ" าหนกัที!ออกจาํหน่ายและปรับปรุงด ้วยจํานวนหุ้นสามัญที!ซื" อคืน และ
ผลกระทบของตราสารที!อาจเปลี!ยนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั"งหมดและสิทธิซื"อหุน้ของพนกังาน 

3.21 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที!รายงานต่อประธานเจา้หน้าที!บริหารของกลุ่มบริษทัจะแสดงถึงรายการ
ที!เกิดขึ"นจากส่วนงานดาํเนินงานนั"นโดยตรงรวมถึงรายการที!ไดรั้บการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล  

3.22 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัต้อง
อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั"งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ! งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย์ หนี" สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี!ยวกับ
สินทรัพยแ์ละหนี" สินที!อาจเกิดขึ"น ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั"งการแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู ้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์  
ณ ขณะนั"น ผลที!เกิดขึ"นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั"น 
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การใชดุ้ลยพินิจที!สาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัตอ่ไปนี"  

การรับรู้ตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละการคิดค่าเสื!อมราคาของสินทรัพย ์
การรับรู้ต้นทุนที!เกิดขึ"นเป็นส่วนหนึ! งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที!ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะสิ"นสุดเมื!อผูบ้ริหารไดพิ้จารณาแลว้ว่าสินทรัพยน์ั"นอยู่ในสภาพที!พร้อมจะใช้งาน
ไดต้ามความประสงคข์องผูบ้ริหาร นอกจากนั"น นโยบายการบญัชีวิธีการคิดค่าเสื!อมราคาและการประมาณ
อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยย์งัคงใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้ริหารในการทบทวนอย่างสมํ!าเสมอทุกรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

การดอ้ยค่า 
สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัที!ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามี
ข้อบ่งชี"  เรื! องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที!มีขอ้บ่งชี" จะทําการประมาณมูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์ 

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

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

3.23 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที!จะไดร้ับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื!อโอนหนี" สินในรายการที!
เกิดขึ"นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที!วดัมูลค่า ไม่วา่ราคานั"นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หนี" สินรายการใดรายการหนึ!ง กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี" สินนั"นซึ! ง
ผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี" สิน ณ วนัที!วดัมูลค่า โดยการวดั
มูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินนี"ใชต้ามเกณฑต์ามที!กล่าว 
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นอกจากนี"  การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ ัดลาํดบัชั"นเป็นระดบัที! 1 ระดบัที! 2 และระดบัที! 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขั"นของขอ้มูลที!สามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลที!ใชว้ดัมูลค่า
ยุติธรรม 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 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ  11 6 1 1 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 35 605 630 (1) 3 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 35 19,529 19,828 615 1,971 
เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ไม่เกิน 3 เดือน  1 1,027 - - 
เงินลงทุนระยะสั"นที!มีสภาพคล่องสูง  185 135 - - 
  20,331 21,626 615 1,975 
หกั เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 (1,910) (1,989) - - 
รวม  18,421 19,637 615 1,975 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 

สกุลเงินบาท  17,075 18,263 615 1,975 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 788 1,096 - - 
สกุลเงินยโูร 36 558 278 - - 

รวม  18,421 19,637 615 1,975 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีอตัราดอกเบี" ยที!
แท้จริงในอัตราระหว่างร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี และร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 0.45 ต่อปี ตามลาํดับ  
(ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 : ร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 2.57 ต่อปี และร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี ตามลาํดบั) 

5. เงินฝากธนาคารที"สามารถใช้เป็นการเฉพาะ  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที!บงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัย่อยตอ้ง
ฝากเงินสดที!รับล่วงหน้าจากลูกคา้ไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกคา้ของบริษทัย่อย และไม่สามารถนาํไปใชส้ําหรับวตัถุประสงค์อื!นนอกจากชาํระให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านั"น 
ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารที!สามารถใช้เป็นการเฉพาะในงบการเงินรวมมีจาํนวนเงิน 
1,910 ลา้นบาท (ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 : 1,989 ลา้นบาท) 
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6. ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!หมุนเวียนอื"น 

ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!น ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ลูกหนี!การค้า      
บคุคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 35     

ลูกหนี"การคา้  37 39 15 10 
รายไดค้า้งรับ  16 25 - - 

  53 64 15 10 
บุคคลหรือกิจการอื!น ๆ      

ลูกหนี"การคา้  10,668 9,993 179 180 
รายไดค้า้งรับ  7,727 7,985 1,574 1,574 

  18,395 17,978 1,753 1,754 
รวมลูกหนี!การค้า  18,448 18,042 1,768 1,764 
หกั  ค่าเผื!อผลขาดทนุดา้นเครดิต      

ที!คาดว่าจะเกิดขึ"น /      
ค่าเผื!อหนี"สงสัยจะสูญ  (1,869) (1,765) (97) (98) 

ลูกหนี!การค้า - สุทธ ิ  16,579 16,277 1,671 1,666 
ลูกหนี!อื"น      
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  1,028 1,817 21 10 
ลูกหนี"  - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น      

โทรศพัทเ์คลื!อนที!  74 94 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ!มรอขอคืน  49 51 - - 
อื!น ๆ 35 51 59 62 149 
รวมลูกหนี!อื"น  1,202 2,021 83 159 
รวมลูกหนี!การค้าและลูกหนี!หมุนเวียนอื"น 17,781 18,298 1,754 1,825 
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะ      

เกิดขึ"น / หนี" สูญและหนี"สงสัยจะสูญ     
สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2,876 2,521 (2)  (1) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี"การคา้ มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 

บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวข้องกัน      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน  43 58 15 10 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 3 4 - - 
เกินกาํหนดชาํระกวา่ 6 เดือน     

แต่ไม่เกิน 12 เดือน 3 - - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 4 2 - - 

 53 64 15 10 
บุคคลหรือกิจการอื"นๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน  14,450 15,051 1 - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 729 767 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน     

แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,325 175 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 1,891 1,985 1,752 1,754 
 18,395 17,978 1,753 1,754 

หกั  ค่าเผื!อผลขาดทนุดา้นเครดิต     

ที!คาดวา่จะเกิดขึ"น /     

ค่าเผื!อหนี"สงสัยจะสูญ (1,869) (1,765) (97) (98) 

 16,526 16,213 1,656 1,656 

ลูกหนี!การค้า - สุทธ ิ 16,579 16,277 1,671 1,666 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื!อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั"งแต ่14 วนัถึง 120 วนั 
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ตารางต่อไปนี"แสดงการกระทบยอดค่าเผื!อผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นตลอดอายุที!ไดรั้บรู้สําหรับ
ลูกหนี"การคา้โดยการประเมินแบบกลุ่มซึ!งเป็นไปตามวิธีการอย่างง่ายที!กาํหนดไวใ้น TFRS 9 (ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 
2562 : ไมมี่) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2563 -  - 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 9 (1,765)  (98) 
สาํรองผลผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น (3,054) - 
ตดัจาํหน่ายเป็นหนี" สูญ 2,770 - 
ไดรั้บคืน 180 1 

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 (1,869) (97) 

ลูกหนี"การคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 

สกุลเงินบาท  16,096 15,217 1,671 1,666 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ     36 453 984 - - 
สกุลเงินยโูร 36 7 76 - - 
สกุลเงินเยน 36 21 - - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 36 2 - - - 

รวม  16,579 16,277 1,671 1,666 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดหนี" คงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่งรายได้
จากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ซึ! งยอดคงเหลือดังกล่าวแสดงเป็นหนี" คงคา้งนานเกิน 12 เดือน  
เป็นจาํนวนเงิน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามลาํดับ (ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 : 1,584 ล้านบาท 
และ 1,574 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

เมื!อวนัที! 16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ื!นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ชาํระหนี"ดงักล่าวพร้อมดอกเบี"ยรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,526 ลา้นบาท 
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เมื!อวันที!  1 พฤษภาคม 2560 คณ ะอนุญาโตตุลาการมีคําชี" ขาดให้ทีโอทีชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จาก 
การให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตั"งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกนัยายน 2555 ให้กบับริษทัเป็น
จาํนวน 1,355 ล้านบาท พร้อมดอกเบี" ยตั" งแต่วนัชี" ขาด จนกว่าจะชําระเสร็จเป็นจาํนวนร้อยละ 7.5 ต่อปีของ 
เงินตน้ดงักล่าว นอกจากนี"  ทีโอทีตอ้งชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศตั"งแต่
เดือนตุลาคม 2555 เป็นตน้ไปจนกว่าจะหมดภาระผูกพนัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในวนัที! 30 กนัยายน 2558 
หรือไดมี้การตกลงแกไ้ขหรือทาํสัญญากนัใหม่ 

ต่อมาในวนัที!  7 กันยายน 2560 บริษัทได้รับคําฟ้องคดีหมายเลขดําที!  1148/2560 ลงวันที!  17 กรกฎาคม 2560  
ซึ! งทีโอทียื!นฟ้องเพิกถอนคาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที!ชี" ขาดให้ทีโอทีชาํระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตามขอ้ความขา้งตน้ ขณะนี"คดีอยู่ในขั"นตอนของศาลปกครองกลาง 

เมื!อวนัที! 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องของทีโอที ซึ! ง เป็นผลให้ทีโอที ตอ้งชาํระเงิน
ส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศให้แก่บริษทั ตามคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ทั"งนี"  ทีโอทีมีสิทธิยื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไดภ้ายใน 30 วนั 

เมื!อวนัที! 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ!งเป็นบริษทัยอ่ย ไดย้ื!นฟ้องตอ่ศาลปกครองกลาง
เรียกร้องให้บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ จาํนวน 9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้องพร้อมดอกเบี"ยรวมเป็นจาํนวนเงิน 
11 ลา้นบาท 

เมื!อวนัที! 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาให้ กสท. ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศให้กบั DPC จาํนวน 2.56 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงิน
ต้นจาํนวนดังกล่าว จนกว่าจะชาํระเสร็จสิ"น นับแต่วนัฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชาํระเสร็จสิ"น โดยให้ชาํระ
ภายใน 60 วนั จากวนัที!คดีสิ"นสุด 

ต่อมาเมื!อวนัที! 29 มิถุนายน 2561 DPC ยื!นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด  
ที!ให้ กสท.ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตามอตัราค่าตอบแทนการใช้
และเชื!อมต่อ ตามคาํสั!งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบบั 11/2553 เรื!อง ให้ใชอ้ตัราค่าตอบแทน
การเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอตัราอา้งอิง ซึ! งมิใช่อัตราที! DPC และ กสท. ตกลงร่วมกันตามขอ้ตกลง
แบ่งส่วนรายได ้ขณะนี"คดีอยู่ในขั"นตอนของศาลปกครองสูงสุด 
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7. สินทรัพย์ที"เกิดจากสัญญา 

สินทรัพยที์!เกิดจากสัญญา ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ :ไม่มี) 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สินทรัพย์หมุนเวียน   

สัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือน 1,715 2,219 
หัก  ค่าเผื!อผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น / ค่าเผื!อหนี"สงสัยจะสูญ   
           หรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสิ"นสุดระยะเวลาของสัญญา (267) (350) 
สินทรัพย์ตามสัญญา - สุทธิ  1,448 1,869 

   
ขาดทนุจากการยกเลิกสัญญาสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 525 747 

สินทรัพย์ที! เกิดจากสัญญาคือจาํนวนที! เกิดจากสัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือนที!ทาํกับลูกค้า  
ซึ! งเกิดขึ"นจากการปันส่วนราคาขายให้กบัการขายอุปกรณ์ ซึ! งมีช่วงเวลารับรู้รายได ้ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ! ง  
เมื!อกลุ่มบริษทัมีการโอนการควบคุมของอุปกรณ์ให้กบัลูกคา้แลว้ โดยสินทรัพยต์ามสัญญาดงักล่าวจะลดลง
สัมพนัธ์กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนโดยบริการรายเดือนมีช่วงเวลารับรู้
รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ!งและตามขั"นความสาํเร็จของงาน 

สินทรัพยที์!เกิดจากสัญญาที!ถูกยกเลิกหรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสิ"นสุดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู้
เป็นขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 

ตารางต่อไปนี"แสดงการกระทบยอดค่าเผื!อผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"นตลอดอายุที!ไดรั้บรู้สําหรับ
สินทรัพยต์ามสัญญาซึ!งเป็นไปตามวิธีการอย่างง่ายที!กาํหนดไวใ้น TFRS 9 (งบการเงินเฉพาะกิจการ :ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 2563 

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม - 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 9 (350) 
สาํรองผลผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น 83 

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม (267) 
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8. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สินคา้สาํเร็จรูป 2,423 4,920 - - 
วสัดุและอะไหล่ - 1 - - 
อะไหล่เพื!อการซ่อมแซม     

เครือข่ายโทรศพัท์เคลื!อนที! 125 129 - - 
 2,548 5,050 - - 
หกั  ค่าเผื!อสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า     

ของสินคา้คงเหลือ (176) (222) - - 
สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 2,372 4,828 - - 

กลุ่มบริษทัและบริษทักลบัรายการค่าเผื!อสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 
31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวมจาํนวน 46 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 
31 ธนัวาคม 2562 : งบการเงินรวม 378 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 363 ลา้นบาท) 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

รายการเคลื!อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม มีดังนี"  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 
  2563  2562 
ณ วนัที! 1 มกราคม  25 18 
รับรู้กาํไรในเงินลงทนุในบริษทัร่วม  7 7 
ณ วันที" 31 ธนัวาคม  32 25 
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สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการซื"อขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
รายการเคลื!อนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม มีดังนี"  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

ณ วนัที! 1 มกราคม 636  736 
เงินลงทุนเพิ!มขึ"น 247 - 
เงินปันผลรับระหวา่งปี (9) (8) 
แปลงค่างบการเงิน 3  - 
รับรู้ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมคา้ (78)  (92) 
ณ วันที" 31 ธันวาคม 799 636 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 

Digital Games International Pte Ltd. (“DGI”) 

เมื!อวันที!  13 กุมภาพันธ์ 2563 ที!ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ลงทุนในบริษัท Digital Games 
International Pte Ltd. (“DGI”) ประเทศสิงคโปร์ ต่อมา เมื!อวนัที! 24 มีนาคม 2563 บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย 
จาํกดั (“WDS”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั SK Telecom Co. , Ltd. ประเทศเกาหลีใต้
และ Digital Gaming Investment Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ สําหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.33 หรือ 
10,000,000 หุ้น ของ DGI ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นจาํนวนเงินรวม 10 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 
226 ลา้นบาท เพื!อขยายตลาดธุรกิจเกมส์ออนไลน์ 

บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จํากัด 

เมื!อวนัที! 7 พฤษภาคม 2563 ที!ประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ท
เวอร์ค จาํกดั (“ABN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อยได้ลงทุนร่วมกับบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ"ง จาํกัด (มหาชน) ใน
บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“SAN”)  เพื!อประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber- 
Optic) ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ SAN มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 30 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ
จาํนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ! ง SAN ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวนแล้ว และไดจ้ดทะเบียนจดัตั"ง
บริษัทกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ล้ว เมื!อวนัที! 13 กรกฎาคม 2563 โดย ABN ถือหุ้นจาํนวน 
209,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียนของ SAN 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านั"นสําหรับแต่ละปี มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับสําหรับปี 
 2563 2562 2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ)               
บริษัทร่วม                 
บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั 29 29 50 50 15 15 32  25  -  - 

              
การร่วมค้า              
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 60 60 100 100 60 60 114  87  9  8 

              
บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์ จาํกดั 33.33 33.33 600 600 787 787 490  549  -  - 

              
Digital Games International Pte Ltd 33.33 - 678 - 226 - 175  -  -  - 

              
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 70 - 70 - 21 - 20  -  -  - 
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สรุปขอ้มูลฐานะทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้และผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสิ"นสุดวนัเดียวกนั มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

  

วันที" 

รายงาน 

สัดส่วนความ

เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

  

สินทรัพย์

หมุนเวียน 

  

สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน 

  

สินทรัพย์รวม 

  

หนี!สิน

หมุนเวียน 

  

หนี!สิน 

ไม่หมุนเวียน 

  

หนี!สินรวม 

  

รายได้ 

รวม 

  

ค่าใช้จ่าย 

รวม 

  

กําไร 

(ขาดทุน) 

ปี 2563               

บริษัทร่วม            
บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 63  448  511 113 296 409 164 139 25 
            
การร่วมค้า            
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 60 113  101  214 23 1 24 96 36 60 
              
บริษทั แรบบิท ไลน์ เพย ์ จาํกดั    31 ธนัวาคม 33.33 586  228  814 304 6 310 166 352 (186) 

              
Digital Games International Pte Ltd 31 ธนัวาคม 33.33 454  107  561 36 - 36 3 165 (162) 
               
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 70 29 - 29 - - - - 1 (1) 
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หน่วย : ล้านบาท 
  

วันที" 

รายงาน 

สัดส่วนความ

เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

  

สินทรัพย์

หมุนเวียน 

  

สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน 

  

สินทรัพย์รวม 

  

หนี!สิน

หมุนเวียน 

  

หนี!สิน 

ไม่หมุนเวียน 

  

หนี!สินรวม 

  

รายได้ 

รวม 

  

ค่าใช้จ่าย 

รวม 

  

กําไร 

(ขาดทุน) 

ปี 2562  
 

                 
 

บริษัทร่วม  
 

                 
 

บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29  94  445  539  421  39  460  143  145  (2) 

  
 

                 
 

การร่วมค้า  
 

                 
 

บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธันวาคม 60  64  102  166  21  -  21  74  31  43 

  
 

                 
 

บริษทั แรบบิท ไลน์ เพย ์ จาํกดั    31 ธนัวาคม 33.33  844  197  1,041  357  4  361  163  527  (364) 
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รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ที!รับรู้ในงบการเงินรวม
ที!มีสาระสําคญั เป็นดงันี"  

หน่วย :  ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  

บริษัท แรบบิท - ไลน์ เพย์ จาํกัด  2563  2562  

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้  504  680  

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ (ร้อยละ)  33.33  33.33  

  168  227  

ค่าความนิยม  322  322  

ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้  490  549  

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

รายการเคลื!อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2563  2562 

บริษัทย่อย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทาง    
     การเงินเดิม  27,928 23,515 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 9 2.4 (663) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทาง   
     การเงินใหม่ 27,265 23,515 
เงินปันผลรับระหวา่งปี (19,964) (26,373)   
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ยที!ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 26,757 30,590 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นของบริษทัยอ่ยที!ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (265) 195 
ลงทนุในบริษทัยอ่ยเพิ!มขึ"น 26 1 
ณ วันที" 31 ธันวาคม  33,819 27,928 
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การลงทนุในบริษัทย่อย 

บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั"น จํากดั 

เมื!อว ันที!  26 เมษายน 2562 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั!นจํากัด (“ADD”) ซึ! งเป็นบริษัทย่อยได ้
จดทะเบียนเพิ!มทุนจาก 4 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั 40,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท 
โดยเป็นหุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์การเพิ!มทุนในครั" งนี" มีวตัถุประสงค์
เพื!อปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(“คปภ.”) บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ!มในบริษทัย่อยดงักล่าวจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากดั 
เมื!อวนัที! 7 พฤษภาคม 2563 ที!ประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์
เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“ABN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อยเพิ!มทุน จาํนวน 25 ลา้นบาท ต่อมาเมื!อวนัที! 23 มิถุนายน 2563 
ABN ไดจ้ดทะเบียนเพิ!มทุนจาก 75 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามญั 750,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวน 
100 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์ 

บริษัท เลิร์นดิ จํากัด   

เมื!อวันที!  7 พฤษภาคม 2563 ที!ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติมติให้จัดตั" งบริษัท เลิร์นดิ จํากัด  
(“LearnDi”) เป็นบริษัทย่อย เพื!อประกอบธุรกิจการจัดฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ ผ่านการเรียนการสอนทาง
ออนไลน์และสื!ออิเล็กทรอนิกส์ LearnDi มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 100,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ! ง LearnDi ได้เรียกชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวนแลว้ และไดจ้ดทะเบียนจดัตั"งบริษทักบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื!อวนัที! 3 กรกฎาคม 2563 โดยบริษทัถือหุ้นจาํนวน 99,997 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ LearnDi 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที! 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหลา่นั"นสาํหรับแต่ละปี มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับสําหรับปี 
 2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ)                
บริษัทย่อย                  
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกัด 99.99 99.99 272 

 
272 

 
811 

 
811 

 
447  367   200 

 
111 

บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 98.55 98.55 914 
 

914 
 

10,226 
 

10,226 
 

4,173  4,155   - 
 

- 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด  จาํกดั 99.99 99.99 250 

 
250 

 
250 

 
250 

 
277  276   - 

 
17 

บริษทั แอดวานซ์  เอม็เปย ์จาํกดั 99.99 99.99 300 
 

300 
 

336 
 

336 
 

931  841   621 
 

487 
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั 99.99 99.99 100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
130  143   35 

 
41 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 1,350 
 

1,350 
 

1,485 
 

1,485 
 

20,990  17,751   10,955 
 

16,936 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
2,095  1,491   2,550 

 
2,397 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั 99.99 99.99 50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

68  215   221 
 

273 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกัด 99.98 99.98 1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2,640  2,144   4,595 

 
4,427 

บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั 99.99 99.99 50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

1,883  402   766 
 

1,631 
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 100 

 
75 

 
100 

 
75 

 
176  141   21 

 
53 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชั!น จาํกดั 99.99 99.99 5  5  5  5  8  2   -  - 
บริษทั เลิร์นดิ จาํกดั 99.99 - 1  -  1  -  1 -  -  - 
รวม 

     
13,715 

 
13,689 

 
33,819 27,928  19,964 

 
26,373 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื"นและเงนิลงทุนระยะยาวอื"น 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื!นและเงินลงทุนระยะยาวอื!น ณ วนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินที!ถูกจาํกดัการใช ้ - 11 -  - 
เงินลงทุนระยะยาวอื!น - 56 - 47 
เงินลงทุนในตราสารทุนที!วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า 

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื!น* 
 

110 
 

- 
 

68 
 

- 

รวม 110 67 68 47 
 

* ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 9 เรื!อง เครื!องมือทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ เงินลงทุนใน
ตราสารทุนโดยวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นเพื!อเป็นการขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของ
การรับรู้รายการอย่างมีนยัสาํคญั 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

บริษัท เนชั"นแนล ดิจิทัลไอดี จํากัด 

เมื!อวนัที! 16 สิงหาคม 2562 บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั (“AMP”) ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ได้ลงทุนเพิ!มในบริษทั 
เนชั!นแนล ดิจิทัลไอดี จาํกัด จาํนวน 80,560 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวม 8 ล้านบาท ส่งผลให้ AMP ถือ
สัดส่วนร้อยละ 2.47 ของทุนจดทะเบียน  

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื"อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท จาก
การประเมินมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษัท ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพื!อสังคม (ประเทศไทย) 
จาํกดั (“PRS”) โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุนใน PRS กบัมูลค่าที!คาดว่าจะไดรั้บคืนจากเงิน
ลงทุนดงักล่าว ซึ! งมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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12. ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเคลื!อนไหวของที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ที!เกิดขึ"นในระหวา่งปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

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

 1 มกราคม 2563  ใช้มาตรฐานการ  1 มกราคม 2563        31 ธันวาคม 

 ตามมาตรฐาน  รายงานทาง  ตามมาตรฐาน        2563 

 การรายงานทาง  การเงิน ฉบับที" 16  การรายงานทาง         

 การเงินเดิม    การเงินใหม่         

ราคาทุน    
       ที!ดิน  703 - 703 1 -  - 704 
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 737 - 737 2 (1) 2 740 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,051 - 2,051 240 (90) (2) 2,199 
       คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและ        

อุปกรณ์ 233,890 (121) 233,769 22,379 (339) 3,805 259,614 
เครื!องตกแตง่ติดตั"งและอุปกรณ์       

สาํนกังาน 2,023 -  2,023 93 (58) 26 2,084 
ยานพาหนะ 141 (106) 35 24 (13) - 46 

รวม 239,545 (227) 239,318 22,739  (501)  3,831 265,387 

         
ค่าเสื"อมราคาสะสม         

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (438) - (438) (17)  1  - (454) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,447) - (1,447) (275) 78  - (1,644) 
คอมพวิเตอร์ เครื!องมือและ         

อุปกรณ์ (112,866)  48 (112,818) (27,720) 310 - (140,228) 
เครื!องตกแตง่ติดตั"งและอุปกรณ์         

สาํนกังาน (1,553)  - (1,553) (141) 53 - (1,641) 
ยานพาหนะ (99) 78 (21) (3)  2  - (22) 

รวม (116,403) 126 (116,277) (28,156)  444 - (143,989) 
สินทรัพยที์!อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง         

และติดตั"ง 4,814 - 4,814 3,283  - (3,831) 4,266 
หกั  ค่าเผื!ออุปกรณ์ที!ยกเลิกการใชง้าน (2,446) - (2,446) (700)  - - (3,146) 
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ 125,510 (101) 125,409 (2,834)  (57) - 122,518 
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ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

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

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2562      2562 

ราคาทุน           
       ที!ดิน  797 4 (98)  - 703 
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 702 4 -  31 737 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,997 264 (191) (19) 2,051 
       คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ์ 213,064 19,937  (2,333) 3,222 233,890 

เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,990 76 (49) 6 2,023 
ยานพาหนะ 182 23 (64) - 141 

รวม 218,732 20,308 (2,735) 3,240 239,545 

    

ค่าเสื"อมราคาสะสม    
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (421) (17) - - (438) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,308) (294) 154 1 (1,447) 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ์ (88,218) (26,853) 2,205  - (112,866) 
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,443) (155) 46  (1) (1,553) 
ยานพาหนะ (120) (24) 45  - (99) 

รวม (91,510) (27,343) 2,450 - (116,403) 

สินทรัพยที์!อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตั"ง 4,483 3,571 - (3,240) 4,814 

หกั  ค่าเผื!ออุปกรณที์!ยกเลิกการใชง้าน (1,493) (953) - - (2,446) 

ที"ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 130,212 (4,417) (285) - 125,510 

    

ค่าเสื"อมราคาสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม      
2563    ล้านบาท 28,156 

2562     ล้านบาท 27,343 
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ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันที"  ผลกระทบจากการ  ยอด ณ วันที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม 2563  ใช้มาตรฐานการ  1 มกราคม 2563      31 ธันวาคม 
 ตามมาตรฐาน  รายงานทาง  ตามมาตรฐาน      2563 

 การรายงานทาง  การเงิน ฉบับที" 16  การรายงานทาง       

 การเงินเดิม    การเงินใหม่       

ราคาทุน    

       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128 - 128 - -  128 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 306 - 306 13 (16)  303 
       คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและ         

อุปกรณ์ 67 - 67 1  (3)  65 
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์        

สาํนกังาน 536 - 536 6 (16)  526 
ยานพาหนะ 58 (45) 13 13 (6)  20 

รวม 1,095 (45) 1,050 33  (41)  1,042 

         

ค่าเสื"อมราคาสะสม         

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) - (127) -  -  (127) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (280) - (280) (15) 16  (279) 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและ        

อุปกรณ์ (65)  - (65) (1) 3 (63) 
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์        

สาํนกังาน (520)  - (520) (7) 15 (512) 
ยานพาหนะ (33) 28 (5) (2)  2  (5) 

รวม (1,025) 28 (997) (25) 36 (986) 

ที"ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 70 (17) 53 8 (5) 56 
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ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2562      2562 

ราคาทุน        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128  - - 128 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 310  1  (5)  306 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ์ 3,636  1  (3,570) 67 
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์        

สาํนกังาน 553  4  (21)  536 
ยานพาหนะ 64  9  (15)  58 

รวม 4,691  15  (3,611)  1,095 
        

ค่าเสื"อมราคาสะสม        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) - - (127) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (266) (18) 4 (280) 
คอมพิวเตอร์ เครื!องมือและอุปกรณ์ (3,523) (24) 3,482 (65) 
เครื!องตกแต่งติดตั"งและอุปกรณ์     

สาํนกังาน (531) (10) 21 (520) 
ยานพาหนะ (33) (11) 11 (33) 

รวม (4,480)  (63)  3,518  (1,025) 
สินทรัพยที์!อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง        

และติดตั"ง 6  -  (6) - 
ที"ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 217  (48)  (99)  70 

        

ค่าเสื"อมราคาสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม     
2563   ล้านบาท 25 

2562   ล้านบาท 63 
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13. สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 

รายการเคลื!อนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้!เกิดขึ"นในระหว่างปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
(ในระหวา่งปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอด ณ วันที" ผลกระทบจาก  เพิ"มขึ!น ลดลง  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม การใช้มาตรฐาน     31 ธันวาคม 

 2563 การรายงานทาง     2563 

   การเงินฉบับที" 16      
ราคาทุน          

ที!ดินและอาคาร - 4,362 3,051 (674) 6,739 
คลื!นความถี!โทรคมนาคม - 20,582 -  - 20,582 
เสาสถานีฐาน - 39,599  -  - 39,599 
อุปกรณโ์ทรคมนาคม - 844 252 (201) 895 
อาคารสาํนักงาน - 1,180  1,349 (200) 2,329 
ยานพาหนะ - 317 98 (56) 359 

รวม - 66,884 4,750 (1,131) 70,503 
ค่าเสื"อมราคาสะสม      

ที!ดินและอาคาร - - (3,137) 666 (2,471) 
คลื!นความถี!โทรคมนาคม - -  (3,689) - (3,689) 
เสาสถานีฐาน - - (4,408) - (4,408) 
อุปกรณโ์ทรคมนาคม - (48) (340) 160 (228) 
อาคารสาํนักงาน - - (1,033) 192 (841) 
ยานพาหนะ - (78)  (119) 54 (143) 

รวม - (126) (12,726) 1,072 (11,780) 
สินทรัพย์สิทธกิารใช้ - 66,758 (7,976) (59) 58,723 
ค่าเสื"อมราคาสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธนัวาคม   

2563  ลา้นบาท 12,644* 

*  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํแนวปฎิบติัทางการบญัชี เรื!องมาตรการผ่อนปรนชั!วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ!มเติมทางบญัชีเพื!อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื"อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มบริษัทได้รับการลดค่าเช่าพื"นที!
ร้านคา้ตามสัญญาเช่าจากผูใ้ห้เช่า จาํนวน 82 ลา้นบาท ทั"งนี"กลุ่มบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเสื!อมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบี"ย
จากหนี" สินตามสัญญาเช่าที!ยงัคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าที!ลดลง และบนัทึกผลต่างที!เกิดขึ"นในกาํไรหรือขาดทุน 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันที" ผลกระทบจาก  เพิ"มขึ!น ลดลง  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม การใช้มาตรฐาน     31 ธันวาคม 

 2563 การรายงานทาง     2563 

   การเงินฉบับที" 16      
ราคาทุน          
       อาคาร - 14 312 (11) 315 

ยานพาหนะ - 51 - (20) 31 
รวม - 65 312 (31) 346 

ค่าเสื"อมราคาสะสม      
       อาคาร - -  (113) 10 (103) 

ยานพาหนะ - (28) (9) 20 (17) 
รวม - (28) (122) 30 (120) 

สินทรัพย์สิทธกิารใช้ - 37 190 (1) 226 

  
ค่าเสื"อมราคาสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธนัวาคม  

2563 ลา้นบาท 122 

14. ค่าความนิยม 

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

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 

  2563  2562 

ราคาทุน    
ณ วนัที! 1 มกราคม  17,199 17,199 
เพิ!มขึ"นจากการซื"อธุรกิจ   - - 

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

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

ค่าเผื"อการด้อยค่า  (6,655)  (6,655) 

รวม  2,882  2,882 
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15. ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคม 

รายการเคลื!อนไหวของใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมที!เกิดขึ"นในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที"  เพิ"มขึ!น  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 

 2563    2563 

ราคาทุน      
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 136,444  16,783  153,227 

รวม 136,444  16,783  153,227 
      

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม (33,370) (9,638) (43,008) 

รวม (33,370)  (9,638) (43,008) 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคม 103,074  7,145 110,219 
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ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอด ณ วันที"  เพิ"มขึ!น  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2562    2562 

ราคาทุน      
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 136,444  -  136,444 

รวม 136,444  -  136,444 
      

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม (24,695) (8,675) (33,370) 

รวม (24,695)  (8,675) (33,370) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคม 111,749  (8,675) 103,074 

      
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม  

2563   ล้านบาท  9,638 

2562   ล้านบาท  8,675 

เมื!อวนัที! 19 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อย เป็นผูช้นะ
การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!  2600 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทั" งสิ"น 19,561 ล้านบาท AWN ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี! 2600 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงื!อนไขและขอ้กาํหนดที!ระบุไวใ้นการประมูล 
เมื!อวนัที! 21 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ได้ชาํระเงินประมูลคลื!นความถี!งวดที!หนึ! งจาํนวนร้อยละ 10 ของราคาประมูล
และภาษีมูลค่าเพิ!มรวมเป็นเงินทั"งสิ"น 2,093 ลา้นบาท พร้อมวางหนังสือคํ"าประกันจากธนาคารเพื!อค ํ" าประกันการ
ชาํระเงินในส่วนที!เหลือให้กบั กสทช. โดยจะชาํระงวดที! 2 ถึง งวดที! 7 จาํนวนร้อยละ 15 ในปีที!ห้าถึงปีที!สิบ 
นบัจากวนัชาํระงวดที!หนึ!ง 

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!รับรู้เมื!อเริ!มแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนที!ไดม้า
ของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื"นนอกจากค่าความนิยม 

รายการเคลื!อนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยมที!เกิดขึ"นในระหวา่งปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563       2563 

ราคาทุน        
มลูค่าความสัมพนัธ์ที!มีกบัลูกคา้ 167  -  - - 167 
มลูค่าสัญญาที!มกีบัลูกคา้ 139  -  - - 139 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย        
เคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงปลายทาง 86  -  - - 86 

ค่าลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ 11,421  2,803 (48) 79 14,255 
รวม 11,813  2,803 (48) 79 14,647 

       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

มลูค่าความสัมพนัธ์ที!มีกบัลูกคา้ (69)  (36) -  - (105) 
มลูค่าสัญญาที!มกีบัลูกคา้ (59)  (31) -  - (90) 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย        
เคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงปลายทาง (69)  (8) -  - (77) 

ค่าลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ (6,249) (1,328) 9 - (7,568) 
รวม (6,446)  (1,403) 9 - (7,840) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั"ง 101  294 - (79) 316 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื"น 5,468  1,694 (39) - 7,123 
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ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2562       2562 

ราคาทุน        
มลูค่าความสัมพนัธ์ที!มกีบัลูกคา้ 167  -  -  - 167 
มลูค่าสัญญาที!มีกบัลูกคา้ 139  -  -  - 139 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย         
เคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงปลายทาง 86  -  -  - 86 

ค่าลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ 9,303  1,488 (4) 634 11,421 
รวม 9,695  1,488 (4) 634 11,813 

       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

มลูค่าความสัมพนัธ์ที!มกีบัลูกคา้ (33)  (36) - - (69) 
มลูค่าสัญญาที!มกีบัลูกคา้ (28)  (31) - - (59) 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย       
เคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงปลายทาง (61)  (8) - - (69) 

ค่าลิขสิทธิ# ซอฟตแ์วร์ (5,115) (1,136) 2 - (6,249) 
รวม (5,237)  (1,211) 2 - (6,446) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั"ง 634  137 (36) (634) 101 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื"น 5,092  414 (38) - 5,468 

       
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม      

2563     ล้านบาท 1,403 

2562     ล้านบาท 1,211 
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ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอด ณ วันที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  โอน/อื"นๆ  ยอด ณ วันที" 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2563       2563 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ# ซอฟต์แวร์ 323  -  -  -  323 
รวม 323  -  -  -  323 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ# ซอฟต์แวร์ (312) (5) - - (317) 
รวม (312)  (5) - - (317) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื"น 11  (5)  - -  6 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอด ณ วันที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  โอน/อื"นๆ  ยอด ณ วันที" 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2562       2562 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ# ซอฟต์แวร์ 323  -  -  -  323 
รวม 323  -  -  -  323 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ# ซอฟต์แวร์ (306) (6) - - (312) 
รวม (306)  (6) - - (312) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื"น 17  (6)  - -  11 
          

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม       
2563       ล้านบาท  5 
2562       ล้านบาท  6 

17. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนี" สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562  2563 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,480  3,939  489  550 
หนี" สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (360)  (448)  (4)  - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 4,120  3,491  485  550 
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รายการเคลื!อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี" สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีที!เกิดขึ"นในระหวา่งปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอด ณ วันที"  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  การใช้มาตรฐาน   31 ธันวาคม 

 2563   เบ็ดเสร็จอื"น  การรายงานทาง  2563  

     การเงินฉบับที" 9   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ลูกหนี"การคา้ (ค่าเผื!อผลขาดทุนดา้นเครดิต       

ที!คาดว่าจะเกิดขึ"น/ค่าเผื!อหนี"สงสัยจะสูญ) 326 7 - - 333 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื!อสินคา้ลา้สมยัและ 

การลดมูลค่าของสินคา้) 44 (9) - - 35 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหน้า  

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 467 (178) - - 289 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - - 410 
ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 588 46 22 - 656 
ขาดทุนสะสม 75 (75) - - - 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 

คา้งจ่าย (ดอกเบี"ยรอตดับญัชี) 991 214 - - 1,205 
ค่าเผื!ออุปกรณ์ที!ยกเลิกการใชง้าน 448 (96) - - 352 

หนี"สินทางทางการเงินหมุนเวียนอื!น  - 34 - 26 60 
หนี"สินทางทางการเงินไม่หมุนเวียนอื!น  - - 50 180 230 
หนี"สินตามสัญญาเช่า - 294 - - 294 
อื!น ๆ 590 26 - - 616 

รวม 3,939 263 72 206 4,480 

      
หนี!สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
สินทรัพยที์!เกิดจากสัญญา (374) 84 - - (290) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื!น - - 1 (12) (11) 
อื!น ๆ (74) 15 - - (59) 

รวม (448) 99 1 (12)  (360) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 3,491 362 73 194  4,120 
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ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที"  บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที" 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  การใช้มาตรฐาน   31 ธันวาคม 
 2562   เบ็ดเสร็จอื"น  การรายงานทาง  2562  

     การเงินฉบับที" 15   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ลูกหนี"การคา้ (ค่าเผื!อหนี"สงสัยจะสูญ) 266 60 - - 326 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื!อสินคา้ลา้สมยัและ 

การลดมูลค่าของสินคา้) 47 (3) - - 44 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหน้า  

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 408 59 - - 467 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - - 410 
ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 466 178 (56) - 588 
ขาดทุนสะสม 151 (76) - - 75 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 

คา้งจ่าย (ดอกเบี"ยรอตดับญัชี) 766 225 - - 991 
ค่าเผื!ออุปกรณ์ที!ยกเลิกการใชง้าน 299 149 - - 448 
อื!น ๆ 487 103 - - 590 
รวม 3,300 695 (56) - 3,939 
      
หนี!สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
สินทรัพยที์!เกิดจากสัญญา - (35) - (339) (374) 
อื!น ๆ (90) 16 - - (74) 

รวม (90) (19) - (339)  (448) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 3,210 676 (56) (339)  3,491 
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ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันที"  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  การใช้มาตรฐาน  31 ธันวาคม  

 2563   เบ็ดเสร็จอื"น  การรายงานทาง  2563 

      การเงิน ฉบับที" 9   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - -  410 
ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 66 7 6  -  79 
ขาดทุนสะสม 74 (74)  - - - 
รวม  550 (67) 6 -  489 

หนี!สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื!น - - - (4)  (4) 

รวม  - - - (4)  (4) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 550 (67) 6 (4)  485 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันที"  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม  

 2562   เบ็ดเสร็จอื"น  2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 การให้บริการในระยะเวลาคุม้ครอง) 

410 - - 410 

ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 53 20 (7) 66 

ขาดทุนสะสม 150 (76) - 74 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 613 (56) (7) 550 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที!เกิดจากผลแตกต่างชั!วคราวที!มีสาระสําคญัและผลขาดทุนสะสมที!มิไดร้ับรู้
ในงบการเงิน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562   2563 2562 

ขาดทนุสะสม -  104   -  - 
อื!น ๆ 19  20   19  20 

รวม 19  124   19  20 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชั!วคราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมที!หมดอายุในปี 
2562 - 2566 และรายการที! เกิดจากผลแตกต่างชั!วคราวที!ไม่มีวันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื!องจากยงัไมมี่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี 
เพียงพอที!จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชั!วคราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมที!หมดอายใุนปี 
2563 - 2567 และรายการที! เกิดจากผลแตกต่างชั!วคราวที!ไม่มีวันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื!องจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอที!จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว 
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18. หนี!สินที"มีภาระดอกเบี!ย 

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

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ส่วนที"หมุนเวียน      
เงินกูยื้มระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน  4,900 - - - 
ส่วนของหนี" สินระยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระ      
 ภายในหนึ!งปี      
 - ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

 ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี  12,072 24,819 - - 
 - ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระ      

 ภายในหนึ!งปี 35 1,776 - - - 
 - ส่วนของหนี" สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินที!ถึง     

 กาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 35 - 53 - 15 
รวมส่วนของหนี" สินระยะยาว      
 ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี  13,848 24,872 - 15 
ส่วนของหนี" สินตามสัญญาเช่า      
 ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 35 10,213 - 116 - 
เงินกูยื้มระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 35 - - 5,080 4,920 
รวมส่วนที!หมุนเวียน 28,961 24,872 5,196 4,935 
     
ส่วนที"ไม่หมุนเวียน     
หนี" สินระยะยาว      
 - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  33,685 33,757 - - 
 - เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ      

ที!เกี!ยวขอ้งกนั - สุทธิ 35 14,999 2,999 - - 
 - หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ 35 30,617 32,388 - - 
 - หนี" สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 35 - 28 - 16 
รวมหนี" สินระยะยาว  79,301 69,172 - 16 
หนี" สินตามสญัญาเช่า - สุทธิ  48,151 - 119 - 
รวมส่วนที!ไมห่มุนเวียน  127,452 69,172 119 16 
รวม 156,413 94,044 5,315 4,951 
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หนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ครบกาํหนดภายในหนึ!งปี 28,961 24,819 5,196 4,920 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึ!งปีแต่ไม่เกินห้าปี 82,245 49,430 119 - 
ครบกาํหนดหลงัจากห้าปี 45,207 19,714 - - 

รวม 156,413 93,963 5,315 4,920 

หนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ยจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินบาท  156,364 94,044 5,315 4,951 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 49 - - - 

รวม  156,413 94,044  5,315  4,951 
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เงินกู้ยืมระยะยาว 

รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัที! 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 
หน่วย : ล้านบาท 

อัตราดอกเบี!ยต่อปี กําหนดชําระคืนดอกเบี!ย กําหนดชําระคนืเงินต้น งบการเงินรวม 

  2563  2562 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 
อตัราคงที!ตามที!ระบุในสัญญา ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทั"งหมด 4 งวด เริ!มปี 2562 จนถงึปี 2564 1,250 3,750 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิ!ม ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทั"งหมด 2 งวด ในปี 2563 - 12,300 
อตัราคงที!ตามที!ระบุในสัญญา ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทั"งหมด 7 งวด เริ!มปี 2562 จนถึงปี 2565 2,857 4,286 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิ!ม ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดชาํระคืนทั"งจาํนวน ในปี 2563 - 4,200 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิ!ม ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทั"งหมด 6 งวดเริ!มปี 2563 - จนถึงปี 2566 17,000 20,000 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิ!ม ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทั"งหมด 5 งวดเริ!มปี 2562 - จนถึงปี 2566 4,200 5,600 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิ!ม ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทั"งหมด 6 งวดเริ!มปี 2564 - จนถึงปี 2566 4,500 4,500 
อตัราคงที!ตามที!ระบุในสัญญา ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทั"งหมด 2 งวด ในปี 2565* 1,961 1,961 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิ!ม ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทั"งหมด 6 งวดเริ!มปี 2566 - จนถึงปี 2569 2,000 2,000 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิ!ม ทุกงวด 3 เดือน ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั"งหมด 4 งวดเริ!มปี 2567 จนถึงปี 2568 10,000 - 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิ!ม ทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้ทั"งหมด 6 งวดเริ!มปี 2568 จนถึงปี 2570 2,000 - 
รวมเงินกู ้ 45,768 58,597 
หัก ตน้ทุนธุรกรรม (11) (21) 

เงินกู้ยืมระยะยาว 45,757 58,576 

*  กลุ่มบริษทัไดม้ีการแก้ไขสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคาร เพื!อเปลี!ยนสกุลเงินกูจ้ากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินบาท เพื!อปิดความเสี!ยงทางดา้นอตัราแลกเปลี!ยนและอตัราดอกเบี"ย ทั"งนี"อายขุองเงินกูแ้ละเงื!อนไขอื!นคงเดิม 
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หุ้นกู้ระยะยาว 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัออกหุ้นกูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 
หน่วย : ล้านบาท 

วันที"จําหน่าย  จํานวนหน่วย  จํานวนเงิน  อัตราดอกเบี!ยต่อปี กําหนดชําระ กําหนดชําระคืนเงินต้น งบการเงินรวม 

  (ล้าน)     คืนดอกเบี!ย   2563  2562 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั       
11 เมษายน 2557 1.78 1,776 คงที!ร้อยละ 4.56 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั"งจาํนวนในวนัที! 11 เมษายน 2564 1,776 1,776 
11 เมษายน 2557 6.64 6,638 คงที!ร้อยละ 4.94 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั"งจาํนวนในวนัที! 11 เมษายน 2567 6,638 6,638 
11 พฤษภาคม 2559 7.82 7,820 คงที!ร้อยละ 2.51 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั"งจาํนวนในวนัที! 11 พฤษภาคม 2566 7,820 7,820 
11 พฤษภาคม 2559 7.18 7,180 คงที!ร้อยละ 2.78 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั"งจาํนวนในวนัที! 11 พฤษภาคม 2569 7,180 7,180 
30 พฤศจิกายน 2560 9.00 9,000 คงที!ร้อยละ 3.35 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั"งจาํนวนในวนัที! 30 พฤศจิกายน 2570 9,000 9,000 

รวมหุ้นกู ้      32,414 32,414 
หัก  ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้     (21) (26) 

หุ้นกู้ระยะยาว     32,393 32,388 
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กลุ่มบริษทัมีขอ้จาํกดัที!ตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที!ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมซึ! งยงัมิไดเ้บิกใช ้จาํนวน 30,500 ลา้นบาท และ 
15,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมซึ! งยงัมิไดเ้บิกใช)้ 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู)้ ณ วนัที! 31 ธันวาคม 
มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 
  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม* 
  2563  2562  2563  2562 
หุ้นกูร้ะยะยาว  32,414  32,414  34,623  34,388 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้!มีการซื"อขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซื"อขายที!ประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนี" ไทย 
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน 

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

 งบการเงนิรวม 
 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  หุ้นกู้  หนี!สินภายใต้ หนี!สินตาม  รวม 

 ระยะสั!น ระยะสั!น  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า สัญญาเช่า   

 จากสถาบัน จากกิจการ  จากสถาบัน  จากกิจการ   การเงิน    

 การเงิน ที"เกี"ยวข้องกัน  การเงิน  ที"เกี"ยวข้องกัน       

ณ วนัที! 1 มกราคม 2563 - - 58,576 2,999  32,388 81 -  94,044 
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการ 

  รายงานทางการเงนิ ฉบับที" 16 - 

 
- 

 

-  - 

 

- (81)  65,430 

  
65,349 

รายการกระแสเงินสด              
เพิ!มขึ"น 8,900 2,100  12,000 12,000  - -  -  35,000 
จ่ายชาํระคืน (4,000) (2,100)  (24,829) -  - - (11,754)  (42,683) 

รวมรายการกระแสเงนิสด 4,900 -  (12,829) 12,000  - - (11,754)  (7,683) 

รายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด          
เพิ!มขึ"นสุทธิ -  - - -  - - 4,684  4,684 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี!ยน 
  ที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริง -  - 

 

- - 

 

- - 4 

  
4 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย -  -  10 -  5 - -  15 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงนิสด -  -  10 -  5 - 4,688  4,703 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 4,900 - 45,757 14,999  32,393 - 58,364  156,413 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 
 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  หุ้นกู้  หนี!สินภายใต้ รวม 
 ระยะสั!น ระยะสั!น  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 จากสถาบนั จากกิจการ  จากสถาบัน  จากกิจการ   การเงิน  
 การเงิน ที"เกี"ยวข้องกัน  การเงนิ  ที"เกี"ยวข้องกนั     
ณ วนัที! 1 มกราคม 2562 5,900 - 59,929 2,999  40,170 135 109,133 
รายการกระแสเงินสด            
เพิ!มขึ"น 4,500 4,000  2,000 -  - -  10,500 
จ่ายชาํระคืน (10,400) (4,000)  (3,365) -  (7,789) (56) (25,610) 

รวมรายการกระแสเงินสด (5,900) -  (1,365) -  (7,789) (56) (15,110) 

  

 
 

  
 

   
รายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด 

 
      

เพิ!มขึ"น - - - -  - 2 2 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - -  12 -  7 - 19 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด - -  12 -  7 2 21 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 - - 58,576 2,999  32,388 81 94,044 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินกู้ยืมระยะสั!น  หนี!สินภายใต้ หนี!สินตาม รวม 
 จากกิจการ  สัญญาเช่า สัญญาเช่า  
 ที"เกี"ยวข้องกนั  การเงิน   
ณ วนัที! 1 มกราคม 2563 4,920 31 - 4,951 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการ     
     รายงานทางการเงิน ฉบบัที! 16 - (31) 50 19 
รายการกระแสเงินสด     
เพิ!มขึ"น 1,500 - -  1,500 
จ่ายชาํระคืน (1,340) -  (125)  (1,465) 

รวมรายการกระแสเงินสด 160 -  (125)  35 

     
รายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด     
เพิ!มขึ"น - - 310 310 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด - - 310 310 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 5,080 - 235 5,315 

 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 82 - 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั!น  เงินกู้ยืม หนี!สินภายใต้ รวม 
 ระยะสั!นจาก จากกิจการ  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 สถาบันการเงิน ที"เกี"ยวข้องกนั   การเงิน  
ณ วนัที! 1 มกราคม 2562 2,900 4,920 - 37 7,857 
รายการกระแสเงินสด      
เพิ!มขึ"น - 800 -  -  800 
จ่ายชาํระคืน (2,900) (800) -  (8)  (3,708) 

รวมรายการกระแสเงินสด (2,900) - -  (8)  (2,908) 

      
รายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด      
เพิ!มขึ"น - - - 2 2 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด - - - 2 2 

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 - 4,920 - 31 4,951 

อตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริงถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั ณ วนัที! 31 ธันวาคม มดีงันี"  
หน่วย : ร้อยละต่อปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
เงินกูยื้มระยะสั"น 0.72 - 0.58 1.12 
เงินกูยื้มระยะยาว 2.18 2.82 - - 
หุ้นกูร้ะยะยาว 3.41 3.41 - - 
หนี" สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - 5.18 - 4.04 
หนี" สินตามสัญญาเช่า 2.24 - 2.19 - 

อตัราดอกเบี"ยที!แทจ้ริงถวัเฉลี!ยถ่วงนํ" าหนกัของเงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ที!ไดมี้การปิดความเสี!ยงไวแ้ลว้ 
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19. เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมุนเวียนอื"น 

เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวียนอื!น ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 

เจ้าหนี!การค้า      
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 35 80 63 14 14 
บุคคลหรือกิจการอื!น ๆ  22,302 21,974 43 29 

รวมเจ้าหนี!การค้า  22,382 22,037 57 43 

      

เจ้าหนี!อื"น      
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย   35 16,752 17,991 2,706 2,848 
ภาษีมูลค่าเพิ!มคา้งจ่าย  212 324 9 8 
ภาษีหัก ณ ที!จ่ายคา้งจ่าย    248 312 8 6 
อื!น ๆ   977 713 - - 
รวมเจ้าหนี!อื"น  18,189 19,340 2,723 2,862 

รวมเจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมนุเวียนอื"น 40,571 41,377 2,780 2,905 
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เจา้หนี"การคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

สกุลเงินบาท  9,056 9,181 49  34 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 13,314 12,744 -  1 
สกุลเงินยโูร 36 2 22 -  - 
สกุลเงินเยน 36 - 82 -  - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 36 10 8 8  8 

รวม  22,382 22,037 57  43 

20. ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคมค้างจ่าย 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวม ณ วนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ  2563  2562 

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

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั"งที! 2) 
 
1 35,218 55,642 

เลขที!ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม  
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั"งที! 3) 

 
3,095 6,147 

เลขที!ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม  
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั"งที! 4) 15,136 - 

 53,449 61,789 
หกั ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย 

    ที!จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
 

(10,538) (24,490) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคมค้างจ่าย 42,911 37,299 
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รายการเคลื!อนไหวของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 
31 ธนัวาคม มีดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหต ุ  งบการเงินรวม 
   2563  2562 

ณ วนัที! 1 มกราคม 61,789 67,488 
เพิ!มขึ"น 16,783 - 
จ่ายชาํระ (26,835) (4,020) 
ตดัจาํหน่ายดอกเบี"ยจ่ายรอตดับญัชี 1,712 1,605 
ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมรอรับรู้ 1 - (3,284) 

ณ วันที" 31 ธนัวาคม 53,449 61,789 

21. ประมาณการหนี!สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการหนี" สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั
คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื!อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและ
ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที!7) พ.ศ.2562ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื!อวนัที! 5 เมษายน 
2562 ซึ! งจะมีผลบังคบัใช้เมื!อพน้กาํหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบันี"กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ!มเติมกรณีนายจ้างเลิกจา้งสําหรับลูกจา้งซึ! งทาํงานติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึ"นไปให้มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปลี!ยนแปลงดงักล่าวถือเป็น
การแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน กลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึก
ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี
สิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2562 เป็นจาํนวน 636 ล้านบาท และ 72 ล้านบาท ตามลาํดับ (สําหรับปีสิ"นสุดวนัที!  
31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

โครงการผลประโยชน์ที!กาํหนดไวข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี!ยงจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ความเสี!ยงของช่วงชีวิต ความเสี!ยงจากอตัราดอกเบี" ย และความเสี!ยงจากตลาด 
(เงินลงทุน) 
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ประมาณการหนี" สินสําหรับผลประโยชน์พนกังานตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 3,180 2,860 395 329 

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

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ประมาณการหนี!สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  

   ณ วันที" 1 มกราคม 

 
2,860 

 
2,254 

 
329 

 
263 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั และดอกเบี"ย  259 297 51 55 
ผลประโยชนจ่์าย  (56) (47) (13) (20) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย - - (3) (6) 
ผลขาดทนุ (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหมข่อง 
   ผลประโยชน์พนกังานที!กาํหนดไว ้

 
112 

 
(280) 

 
31 

 
(35) 

ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 636 - 72 
ประมาณการหนี!สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน     
   ณ วันที" 31 ธันวาคม 3,180 2,860 395 329 
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ค่าใชจ่้ายที!รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  191 210 40 38 
ดอกเบี"ยจากภาระผกูพนั 68 87 8 11 
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 636 - 72 

รวม 264 933 48 121 

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนการให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ 15 49 36 99 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  174 794 2 8 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2 3 2 3 
ตน้ทุนทางการเงิน 68 87 8 11 
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 264 933 48 121 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที!กาํหนดไวที้!รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

รวมอยู่ในกําไรสะสม     
ณ วนัที! 1 มกราคม 59 339 220 255 
รับรู้ระหวา่งปี 112 (280) 31 (35) 

ณ วันที" 31 ธนัวาคม 171 59 251 220 

 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 88 - 

 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที!กาํหนดไวที้!รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม เกิดขึ"นจากเรื!องต่อไปนี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สมมติฐานทางดา้นประชากร (145)  -  (12)  - 
สมมติฐานทางการเงิน 172 (135) 16      (12) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 85 (145) 27      (23) 
รวม 112 (280) 31      (35) 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสิ"นรอบ
ระยะเวลารายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั) 

หน่วย : ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด 1.47 - 2.04 2.4 1.47-2.04 2.4 
การเพิ!มขึ"นของเงินเดือนในอนาคต 5 5 5 5 

ขอ้สมมติเกี!ยวกับอตัรามรณะในอนาคตสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ถือตามขอ้มูลทางสถิติ 
ที!เผยแพร่ทั!วไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560 (“TMO17”)  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
การเปลี!ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที!เกี!ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที!อาจ
เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื!นๆ คงที! จะมีผลกระทบ
ต่อประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานที!กาํหนดไว ้ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด        

- เพิ!มขึ"นร้อยละ 1 (361)  (353)  (34)  (41) 
- ลดลงร้อยละ 1 428  422  39  49 

การเพิ!มขึ"นของเงินเดือนในอนาคต        
- เพิ!มขึ"นร้อยละ 1 389  398  35  46 
- ลดลงร้อยละ 1 (336)  (337)  (31)  (40) 

แมว้่าการวิเคราะห์นี" ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที!คาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความออ่นไหวของขอ้สมมติฐานตา่ง ๆ ตามที!ไดแ้สดงขา้งตน้ 
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22. ทุนเรือนหุ้น 

รายการเคลื!อนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
(ล้านหุ้น/ล้านบาท) 

 มูลค่าหุ้น 2563  2562 

 ต่อหุ้น (บาท) จํานวนหุ้น  จํานวนเงิน  จํานวนหุ้น  จํานวนเงิน 

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

ณ วันที" 31 ธันวาคม       

- หุ้นสามัญ 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 

         
ทุนที"ออกและชําระแล้ว         
ณ วนัที! 1 มกราคม         
- หุ้นสามญั 1.00 2,973 2,973  2,973 2,973 

เพิ!มขึ"นระหว่างงวด 1.00 1 1  - - 

ณ วันที" 31 ธันวาคม       

- หุ้นสามัญ 1.00 2,974 2,974  2,973 2,973 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ทุนที!ออกของบริษัทประกอบด้วย หุ้นสามัญจาํนวน 2,974 ล้านหุ้นและ 
2,973 ลา้นหุน้ ตามลาํดบั มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท หุน้ทั"งหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ!ง
เสียงต่อหนึ!งหุน้ในที!ประชุมของบริษทั 

เมื!อวนัที! 5 มิถุนายน 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ!มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน
83,302 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ! งเป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิที!จะซื"อหุ้นสามญัของบริษทั
ที!ไดจ้ดัสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 83,302 หน่วย โดยราคาการใชสิ้ทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อหุ ้นสามญัเท่ากบั 166.588 บาทต่อหุ ้น ส่งผลให้ทุนที!ออกชําระแลว้และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัเพิ!มขึ"นจาํนวน 83,302 บาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เมื!อวนัที! 2 มิถุนายน 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ!มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 
375,681 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ! งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิที!จะซื"อหุ้นสามญัของบริษทั
ที!ได้จดัสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 375,681 หน่วย โดยราคาการใช้สิทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อหุ้นสามญัเท่ากบั 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั ส่งผลให้
ทุนที!ออกชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัเพิ!มขึ"นจาํนวน 375,681 บาท และ 60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที!บริษัทเสนอขายหุ้น 
สูงกว่ามูลค่าหุ้นที!จดทะเบียนไว ้บริษัทต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินนี" ตั" งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี"จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัต้องจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไมน่้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี"จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

24. องค์ประกอบอื"นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

โครงการ Performance share plan 

ครั!งที" 3 

ในเดือนมีนาคม 2558 ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั" งที! 1/2558 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัที!มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญั มีดงันี"  

วนัที!อนุมติั: 24 มีนาคม 2558 
จาํนวนหน่วยที!เสนอขาย: 872,200 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที!จะซื"อหุ้น: 249.938 บาท/หุ้น 
จาํนวนหุน้ที!ออกเพื!อรองรับ: 872,200 หุ้น 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที!มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุ้นสามญัครั" งแรก 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื"อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
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ครั!งที" 4 

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

วนัที!อนุมติั: 29 มีนาคม 2559 
จาํนวนหน่วยที!เสนอขาย: 826,900 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที!จะซื"อหุ้น: 166.588 บาท/หุ้น 
จาํนวนหุน้ที!ออกเพื!อรองรับ: 826,900 หุ้น 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที!มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุ้นสามญัครั" งแรก 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื"อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

ครั!งที" 5 

ในเดือนมีนาคม 2560 ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั" งที! 1/2560 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัที!มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยขอ้มูลสําคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญั มีดงันี"  

วนัที!อนุมติั: 30 มีนาคม 2560 
จาํนวนหน่วยที!เสนอขาย: 1,410,500 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที!จะซื"อหุ้น: 160.434 บาท/หุ้น 
จาํนวนหุน้ที!ออกเพื!อรองรับ: 1,410,500 หุ้น 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที!มีการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซื"อหุ้นสามญัครั" งแรก 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื"อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับจากวนัที!ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ให้ออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 92 - 

 

การเปลี!ยนแปลงใบสําคญัแสดงสิทธิซื"อหุ้นสามญั สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563 แสดงไดด้งันี"  

หน่วย : พนัหน่วย 
 ณ วันที" 1 มกราคม รายการระหว่างงวด ณ วันที" 31 ธนัวาคม 
 2563  ออกให้  ใช้สิทธ ิ

(ดหูมายเหตุขอ้ 22) 

 หมดอายุ  2563  
 

ESOP - Grant III     
- กรรมการ 51  -   -  (51) - 

- พนกังาน 726  -   -  (726) -  
777  -   -  (777) - 

ESOP - Grant IV       
 

 
 

- กรรมการ 50  -   (7)  - 43 
- พนกังาน 578  -   (85)  - 493 

 628  -   (92) 
 - 536 

ESOP - Grant V       
 

  
- กรรมการ 89  -   (25)  - 64 
- พนกังาน 964  -   (259)  - 705  

1,053  -   (284)  - 769 

รวม 2,458  -   (376)  (777) 1,305 

* ทั"งนี"  ESOP ขา้งตน้นั"นไดร้วม ESOP ของพนกังานหรือผูบ้ริหารที!ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้กาํหนดสิทธิและ
เงื!อนไขที!กาํหนด 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 93 - 

 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที!ออกให้ ณ วนัที!
ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานที!สําคญัดงันี"  

ครั!งที" 3 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั ณ วนัที!ให้สิทธิ 82.907  บาทตอ่หุน้ 
ราคาหุ้น ณ วนัที!ให้สิทธิ 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"าหนกั ณ วนัที!ให้สิทธิ 67.742  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุ้น ณ วนัที!ให้สิทธิ 165.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุน้ที!คาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลที!คาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบี"ยปลอดความเสี!ยง ร้อยละ 1.72 

ครั!งที" 5 

มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั ณ วนัที!ให้สิทธิ 111.857  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุ้น ณ วนัที!ให้สิทธิ 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 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ เป็นจาํนวน 
18 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับปีสิ"นสุด
วนัที! 31 ธันวาคม 2562 : 26 ลา้นบาท และ 26 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนที"ยังไม่เกิดขึ!นจริง 
ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริงประกอบดว้ยผลรวมการเปลี!ยนแปลงสัดส่วนของ
เงินลงทุนจนกระทั!งมีการขายหรือจาํหน่าย 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 94 - 

 

25. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานและการจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที!รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ! งเป็นหน่วยงานธุรกิจที!สําคัญของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจที!สําคญันี"ผลิตสินคา้และใหบ้ริการที!แตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนื!องจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที!แตกต่างกนั ประธานเจา้หน้าที!บริหารสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที!สําคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที!รายงานของ
กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี"   

ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! 
ส่วนงาน 2 ขายเครื!องโทรศพัทเ์คลื!อนที!และอุปกรณ์ 
ส่วนงาน 3 บริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที!รายงานได้รวมอยู่ดงัขา้งล่างนี"  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร
ก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ! งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยประธานเจ้าหน้าที!
บริหารของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชื!อว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั"นเป็นขอ้มูล
ที! เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื!นที!ดําเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 

ข้อมูลตามส่วนที"รายงาน 
ผลการดาํเนนิงานสําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม มีดังนี! 

หน่วย : ล้านบาท 
     บริการสื"อสารข้อมูล   

   ขายเครื"องโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที" 

 บริการโทรศัพท์เคลื"อนที"  เคลื"อนที"และอุปกรณ์  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 133,664 141,418 28,765 29,879 10,461 9,597 172,890 180,894 
รายไดจ้ากการลงทุน  305 181 8 7 7 10 320 198 
ตน้ทุนทางการเงิน (5,907) (4,764) (1) (2) (9) (11) (5,917) (4,777) 
ค่าเสื!อมราคาและ         

ค่าตดัจาํหน่าย (49,291) (34,761) (11) (5) (2,539) (2,463) (51,841) (37,229) 
ค่าใชจ่้ายที!มีสาระสาํคญั (17,115) (18,063) (2,047) (2,510) (637) (569) (19,799) (21,142) 
กาํไร (ขาดทุน) ของ         

ส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 32,098 38,018 (2,080) (2,442) 2,508 1,826 32,526 37,402 

สินทรัพย์และหนี!สินตามส่วนงาน ณ วันที" 31 ธนัวาคม มีดังนี! 
หน่วย : ล้านบาท 

     บริการสื"อสารข้อมูล   

   ขายเครื"องโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที" 

 บริการโทรศัพท์เคลื"อนที"  เคลื"อนที"และอุปกรณ์  อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง  รายงาน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
สินทรัพยส่์วนงาน 334,214 271,628 5,459 7,664 10,498 10,377 350,171 289,669 
หนี"สินส่วนงาน 267,566 212,870 3,968 3,993 2,947 3,412 274,481 220,275 
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มูลค่าการเพิ"มขึ!นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"มีสาระสําคัญ สําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม มีดังนี! 
หน่วย : ล้านบาท 

     บริการสื"อสารข้อมูล   

   ขายเครื"องโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที" 

 บริการโทรศัพท์เคลื"อนที"  เคลื"อนที"และอุปกรณ์  อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง  รายงาน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายจ่ายฝ่ายทุน 30,514 21,974 26 1 3,329 2,988 33,869 24,963 

รายได้ 

การจําแนกรายได้ 

กลุ่มบริษทัมีช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ ณ เวลาใดเวลาหนึ!ง และรายไดจ้ากการให้บริการ
แก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาหนึ! งตามประเภทของสินคา้หรือบริการหลกัซึ! งสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายไดที้!รายงานสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

   2563  2562 

รายได้จากลูกค้าภายนอก     
ส่วนงานที! 1  - บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! 133,664  141,418 
ส่วนงานที! 2  - ขายเครื!องโทรศพัทเ์คลื!อนที!และอุปกรณ์  28,765  29,879 
ส่วนงานที! 3 - บริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

10,461 
  

9,597 

รวม   172,890  180,894 

 

ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้ 

    

ณ เวลาใดเวลาหนึ!ง     
ส่วนงานที! 2 - ขายเครื!องโทรศพัทเ์คลื!อนที!และอุปกรณ์ 28,765  29,879 
ส่วนงานที! 3 - บริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 809 
  

886 
  29,574  30,765 
ตลอดช่วงเวลา     
ส่วนงานที! 1 - บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! 133,664  141,418 
ส่วนงานที! 3 - บริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 9,652 
  

8,711 
   143,316  150,129 

รวม   172,890  180,894 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั"น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
ที!มีสาระสาํคญั 

ลูกค้ารายใหญ่ 
ไม่มีลูกคา้รายใดรายหนึ!งเป็นลูกคา้รายใหญ่ เนื!องจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก ซึ! งไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ
ทั"งภาคธุรกิจและผูใ้ชบ้ริการรายยอ่ยทั!วไป 

26. รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากการให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
โทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  

หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2563  2562 

รายไดค้่าบริการอื!น 35 1,960 1,728 
รวม 1,960 1,728 

27. รายได้ทางการเงนิ 

รายไดท้างการเงินสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงนิรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2563  2562  2563  2562 
บริษทัยอ่ย 35 - - 382 591 
สถาบนัการเงิน 320 198 5 19 

รวม 320 198 387 610 
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28. รายได้อื"น   

รายไดอื้!น สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 
หนี" สูญไดรั้บคืน  190 174 9 11 
อื!น ๆ 35 459 475 58 57 
รวม  649 649 67 68 

29. กองทุนสํารองเลี!ยงชีพ 

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

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี" ยงชีพเป็น
จาํนวนเงิน 311 ลา้นบาท และ 35 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
(สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2562: 292 ลา้นบาท และ 31 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม ไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายตามหน้าที! ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ
ที!มีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 
ค่าเสื!อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 12 28,156 27,343 25 63 
ค่าเสื!อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13 12,644 - 122 - 
ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี! 
   โทรคมนาคม 

 
15 

 
9,638 

 
8,675 

 
- 

 
- 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์ี!ไมมี่ตวัตนอื!น 
   นอกจากค่าความนิยม 16 1,403 1,211 5 6 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น /       
หนี"สงสัยจะสูญและหนี" สูญ (หนี" สูญไดรั้บคืน) 6 2,876 2,521 (1) (1) 
ขาดทนุจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสัญญา 7 525 747 - - 
ค่าใชจ้่ายทางการตลาด  6,598 7,861 2 2 
ค่าใชจ้่ายเกี!ยวกบัพนกังาน  9,800 10,760 1,011 1,091 

31. ต้นทุนทางการเงิน   
ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 
ดอกเบี"ยจ่าย 35 2,725 3,085 39 58 
ตน้ทุนทางการเงินที!เกี!ยวขอ้งกบัใบอนุญาต  1,712 1,604 - - 
ดอกเบี"ยจ่ายจากหนี" สินตามสัญญาเช่า  1,395 - 5 - 
อื!น ๆ  85 88 13 15 

รวม  5,917 4,777 57 73 
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32. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้!รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหต ุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  5,437 6,886 85 - 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ  14 (2) - - 

  5,451 6,884 85 - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 17     
การเปลี!ยนแปลงของผลแตกต่างชั!วคราว  (362) (675) 67 56 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,089 6,209 152 56 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษเีงินไดท้ี!รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได้ 

รายได้

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษีเงินได้ 

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได้ 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563      
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที!

กาํหนดไว ้ (112)  22  (90) 
ผลขาดทนุจากเงินลงทุนในตราสารทุนที!วดัมูลค่ายติุธรรม (3)  1  (2) 
ผลขาดทนุจากการป้องกนัความเสี!ยงกระแสเงินสด (251)  50  (201) 
รวม (366)  73  (293) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2562      
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที!

กาํหนดไว ้ 280  (56)  224 

รวม 280  (56)  224 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได้ 

รายได้

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษีเงินได้ 

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได้ 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563      
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที!

กาํหนดไว ้ (31)  6  (25) 

รวม (31)  6  (25) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2562      
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังานที!

กาํหนดไว ้ 35  (7)  28 

รวม 35  (7)  28 

การกระทบยอดเพื!อหาอตัราภาษีที!แทจ้ริงสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 

 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  32,526  37,402 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 6,505 20 7,480 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี  24  32 
รายจ่ายฝ่ายทุนที!มีสิทธิหกัไดเ้พิ!มขึ"น  (1,463)  (1,245) 
การใชผ้ลแตกต่างชั!วคราวที!เดิมไม่ไดบ้นัทึก  -  (72) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ  14  (2) 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  9  16 

รวม 16 5,089 17 6,209 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  27,586  31,245 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,517 20 6,249 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย  (5,351)  (6,118) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี  -  - 
ค่าใชจ่้ายที!มีสิทธิ# หักไดเ้พิ!มขึ"นสุทธิ  (14)  (3) 
การใชผ้ลแตกต่างชั!วคราวที!เดิมไม่ไดบ้นัทึก  -   (72) 

รวม 1 152 - 56 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

33. กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐานสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีที!เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที!ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี"  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กําไรที"เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 

   (ขั!นพื!นฐาน) 

 
27,434 

 
31,190 

 
27,434 

 
31,190 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลี"ยถ่วงนํ!าหนกั 

   (ขั!นพื!นฐาน) 
 

2,973 
 

2,973 
 

2,973 
 

2,973 

กําไรต่อหุ้น (ขั!นพื!นฐาน) (บาท) 9.23 10.49  9.23  10.49 
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กําไรต่อหุ้นปรับลด 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีที!เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที!ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉลี!ยถ่วงนํ" าหนกั
หลงัจากที!ไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี"  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2563  2562  2563  2562 

กาํไรที!เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
(ขั"นพื"นฐาน) 

 
27,434 31,190 

 
27,434 31,190 

กําไรที"เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 
 

27,434 31,190 
 

27,434 31,190 
จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั 

(ขั"นพื"นฐาน) 
 

2,973 2,973 
 

2,973 2,973 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี"ยถ่วงนํ!าหนกั 

(ปรับลด) 
 

2,974 2,973 
 

2,974 2,973 

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 
 

9.23 10.49 
 

9.23 10.49 

34. เงินปันผล 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื!อวนัที! 28 มีนาคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท ทั"งนี" บริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามญัในอัตรา 
หุ้นละ 3.78 บาท เมื!อวนัที! 29 สิงหาคม 2561 ดังนั"นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 3.30  บาท เป็นจาํนวน
เงินทั"งสิ"น 9,811 ลา้นบาท ซึ! งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมื!อวนัที! 18 เมษายน 2562 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื!อวนัที! 5 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท เป็นจาํนวนเงินทั"งสิ"น 11,238 ลา้นบาท เงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในวนัที! 3 กนัยายน 2562 

ในการประชุมคณะกรรมการเมื!อวนัที! 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ให้แก่ผู ้
ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 7.34 บาท ซึ! งบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท ในการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื!อวนัที! 3 กนัยายน 2562 
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ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื!อวนัที! 25 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้อนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.56 บาท เป็นจาํนวนเงินทั" งสิ"น 10,584 ล้านบาท เงินปันผล
ระหว่างกาลดงักล่าวไดจ้่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที! 22 เมษายน 2563 และในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเมื!อวนัที! 23 กรกฎาคม 2563 ที!ประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 รวม
หุ้นละ 7.34 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั"งสิ"น 21,823 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี  2562 เพิ!มเติมอีก 

เมื!อวนัที! 6 สิงหาคม 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุน้ละ 
3.24 บาท เป็นจาํนวนเงิน 9,634 ลา้นบาท เงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในวนัที! 3 กนัยายน 2563 

35. บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวข้องกัน 

กิจการและบุคคลที!ควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกบับริษทัทั"ง
ทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที!
เกี!ยวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บุคคลที!เป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของ
บริษัทซึ! งทําให้ผู ้เป็นเจ้าของดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู ้บริหารสําคัญรวมทั" ง
กรรมการและพนักงานของบริษัทและสมาชิกในครอบครัวที!ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั" น กิจการและบุคคล
ทั"งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที!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 โดยคาํนวณจากสัดส่วนการทาํงานที!บริษทัไดท้าํให้กบับริษทัผูว้า่จา้งในแต่ละปี 
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ความสัมพนัธ์ที!กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั มีดงันี"  

ชื"อกิจการ ประเทศที"จัดตั!ง 

/สัญชาติ 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

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

ไทยและลาว อินทชัเป็นผูถื้อหุ้นที!มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัต่อบริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั 

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

สิงคโปร์ Singtel เป็นผูถื้อหุ้นที!มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัต่อบริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั ไทย บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั เป็นบริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จาํกดั ไทย บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั แรบบิท - ไลน์ เพย ์จาํกดั ไทย บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั ไทย บริษทั สห แอดวานซ ์เน็ตเวอร์ค จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
Digital Games International PTE. Singapore Digital Games International PTE. เป็นการร่วมคา้ 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น ไทย เป็นบุคคลที!เกี!ยวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ที!มีกรรมการบริษทัร่วมกนั 
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รายการที!สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"   

   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์        

บริษทัยอ่ย - - 1,959 1,727 

กลุ่มอินทชั 46 55  1  1 

กลุ่ม Singtel 52 125 - - 
การร่วมคา้ 1 6 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 98 95 - - 

รวม 197 281 1,960 1,728 
     
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื"น ๆ     
บริษทัยอ่ย - - - 42 

รวม - - - 42 

     
เงินปันผลรับจาก     
บริษทัยอ่ย - - 19,964 26,373 
การร่วมคา้ 9 8 - - 

รวม 9 8 19,964 26,373 
 

รายได้ทางการเงนิ      
บริษทัยอ่ย - -  382 591 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั - 64  - - 

รวม - 64  382 591 
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    หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563 2562 
รายได้อื"น       
บริษทัยอ่ย - -  33 37 
กลุ่มอนิทชั 5 1  - - 
กลุ่ม Singtel 5 3  - - 
การร่วมคา้ 8 6  - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั - -  - - 

รวม 18 10  33 37 
      
ค่าเช่าและค่าบริการอื"น      
บริษทัยอ่ย - -  46 55 
กลุม่อนิทชั 160 210  14 5 
กลุ่ม Singtel 258 279  - - 
การร่วมคา้ 63 51  - - 
บริษทัร่วม 81 82  - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 6 67  - - 

รวม 568 689  60 60 
      
ค่าโฆษณา      
กลุ่มอินทชั 11 11  - - 
กลุ่ม Singtel - 2  - - 
บคุคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น - 1  - - 

รวม 11 14  - - 
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   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563 2562 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร       
ผลประโยชน์ระยะสั"น 163 137 163 137 
ผลประโยชน์ระยะยาว 2 3 2 3 
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3 4  3 4 

รวม 168  144  168  144 
        
ซื!อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื"นๆ     
กลุ่มอนิทชั 36 69 - - 

รวม 36 69 - - 
     
ต้นทุนทางการเงิน     

บริษทัยอ่ย - - 38 54 
กลุ่มอนิทชั 2 2 - - 
กลุ่ม Singtel 1 - - - 
บริษทัร่วม 13 3 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 214 192 - - 

รวม 230 197 38 54 
     
เงินปันผลจ่าย     
อินทชั 8,178 8,515 8,178 8,515 
กลุ่ม Singtel 4,715 4,909 4,715 4,909 

รวม 12,893 13,424 12,893 13,424 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2563  2562 2563 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
เงินฝากธนาคาร     

บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 137  113  1  1 
     

ลูกหนี!การค้าและลกูหนี!หมุนเวียนอื"น     
ลูกหนี!การค้า     
บริษทัยอ่ย - - 14 9 
กลุ่มอนิทชั 9 10 - 1 
กลุม่ Singtel 11 18 1 - 
การร่วมคา้ 1 2 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 16 9 - - 
 37 39 15 10 
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย - - - - 
กลุ่มอนิทชั 2 1 - - 
กลุ่ม Singtel 5 22 - - 
การร่วมคา้ - 1 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 9 1 - - 
 16 25 - - 
รวมลูกหนี!การค้า 53 64 15 10 
     

ลูกหนี!อื"น     
ดอกเบี"ยคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 62 148 
รวมลูกหนี!อื"น - - 62 148 
รวมลูกหนี!การค้าและลูกหนี!หมุนเวียนอื"น  

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 53 64 77 158 
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  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2563  2562 2563 2562 

สินทรัพย์สิทธิการใช้     
กลุ่ม Singtel 12 - - - 
การร่วมคา้ 7 - - - 
บริษทัร่วม 447 - - - 
รวมสินทรัพย์สิทธกิารใช้ 466 - - - 

     
เงินให้กู้ยืมระยะสั!นแก่กจิการที"เกี"ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 52,543 50,499 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเป็นตั$วสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมื!อทวงถาม ซึ!งมีอตัราดอกเบี"ยเฉลี!ยร้อยละ 0.47 ต่อปี (ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562: เฉลี!ยร้อยละ 1.14 ต่อปี)  

รายการเคลื!อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินให้กู้ยืมระยะสั!นแก่กิจการที"เกี"ยวข้องกัน     
ณ วนัที! 1 มกราคม - - 50,499 48,669 
เพิ!มขึ"น - - 16,041 14,160 
ลดลง - - (13,997) (12,330) 

ณ วันที" 31 ธนัวาคม - - 52,543 50,499 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมุนเวียนอื"น     
เจ้าหนี!การค้า     
บริษทัยอ่ย - - 5 4 
กลุ่มอนิทชั 28 15 1 1 
กลุ่ม Singtel 43 31 8 9 
การร่วมคา้ 2 8 - - 
บริษทัร่วม 6 7 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 1 2 - - 

รวมเจ้าหนี!การค้า 80 63 14 14 
 

เจ้าหนี!อื"น     
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 20 18 
กลุ่มอินทชั 17 52 1 - 
กลุ่ม Singtel 3 2 - - 
การร่วมคา้ 10 5 - - 
บริษทัร่วม 1 3 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 85 49 - - 

รวมเจ้าหนี!อื"น 116 111 21 18 

รวมเจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมนุเวียนอื"น  
(ดูหมายเหตขุอ้ 19) 

    

196 174 35 32 

     
หนี!สินตามสัญญาเช่าการเงิน     
บริษทัร่วม - 29 - - 
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   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที" ณ วันที" ณ วันที" ณ วันที" 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

หนี!สินตามสัญญาเช่า     
กลุ่ม Singtel 13 - - - 
การร่วมคา้ 7 - - - 
บริษทัร่วม 459 - - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 1 - - - 
รวมหนี!สินตามสัญญาเช่า 480 - - - 

     
เงินกู้ยืมระยะสั!นจากกิจการที"เกี"ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 5,080 4,920 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกันเป็นตั$วสัญญาใช้เงินประเภทเรียกคืน
เมื!อทวงถาม ซึ! งมีอัตราดอกเบี" ยเฉลี!ยร้อยละ 0.58 ต่อปี และไม่มีหลกัประกัน (ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 :  เฉลี!ย 
ร้อยละ 1.12 ต่อปี)  

รายการเคลื!อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินกู้ยืมระยะสั!นจากกิจการที"เกี"ยวข้องกัน     
ณ วนัที! 1 มกราคม - - 4,920 4,920 
เพิ!มขึ"น - - 1,500 800 
ลดลง - - (1,340) (800) 

ณ วันที" 31 ธนัวาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) - - 5,080 4,920 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที" 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที"เกี"ยวข้องกนั        
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 14,999  2,999 - - 
รวม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 14,999  2,999  - - 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกันแห่งหนึ! ง ซึ! งมีอตัรา
ดอกเบี"ยในอตัรา 6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิ!ม โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบี" ยทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระเงินต้น
ทั"งหมด 14 งวด เริ!มปี 2565 จนถึงปี 2571 

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

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที"เกี"ยวข้องกัน     
ณ วนัที! 1 มกราคม 2,999 2,999 - - 
เพิ!มขึ"น 12,000 - - - 

ณ วันที" 31 ธนัวาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 14,999 2,999 - - 
 
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที" 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

หุ้นกู้ระยะยาว        

กลุ่มอนิทชั 15 52 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 44 24 - - 

รวม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 59 76 - - 
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สัญญาสําคัญที"ทํากับกิจการที"เกี"ยวข้องกัน  

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

1) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงบัสัญญาเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเงื!อนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษทัมีการทาํสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพื"นที!และระบบพื"นฐานในการติดตั"งอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั 

3) บริษทัย่อยไดรั้บการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์จากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(“ACC”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อย โดย ACC จะให้บริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทั"งให้คาํแนะนาํและแกไ้ขปัญหา
ในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4) บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย และบริษทั ไฮ ชอปปิ" ง จาํกดั ซึ!งเป็นบริษทัร่วม
ได้ทาํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“TMC”) ซึ! งเป็นกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั โดย TMC 
จะเป็นผูจ้ัดหาบุคลากรและศูนย์ให้ข่าวสารทางโทรศัพท์ เพื!อดําเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศพัท ์โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วนั 

5) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ! งเป็น
บริษทัย่อย ในการให้บริการชาํระค่าสินคา้หรือบริการผ่านการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ทาํสัญญา
กบับริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ซึ!งเป็นบริษทัย่อย ในการจาํหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

7) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้ง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัย่อยในการบรรจุภณัฑ์บตัร
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

8) กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาบริการเครือข่ายระหว่างประเทศกับกลุ่ม Singtel ซึ! งเป็นบริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนัโดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 60 วนั 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 114 - 

 

9) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทั ไมโม่เทค จาํกดั และบริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึ! งเป็นบริษทัย่อย 
ในการให้บริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลื!อนที!หรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

10) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทยคม 
จาํกดั (มหาชน) ซึ! งเป็นบริษทัที!เกี!ยวขอ้งกัน โดย AWN ตกลงชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอตัราและ
เงื!อนไขที!ระบุในสัญญา  

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

12) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงและ
สิ!งอาํนวยความสะดวกกบับริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั (“IH”) ซึ! งเป็นบริษทัร่วม โดย IH ให้บริการ
ระบบเคเบิ"ลใยแก้วนาํแสงรวมถึงให้บริการสิ!งอาํนวยความสะดวกในพื"นที!เฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

13) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ได้ทาํสัญญากับบริษทั ทีซี บรอดคาสติ"ง 
จาํกัด ซึ! งเป็นบริษัทที!เกี!ยวข้องกัน เพื!อรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์ โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

14) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญากบับริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ!งเป็นบริษทัยอ่ย เพื!อรับบริการเช่าเครื!องและอุปกรณ์เพื!อใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยคู่สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

15) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั และ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ซึ! งเป็นบริษทัย่อย 
ไดท้าํสัญญาพฒันาโครงสร้างพื"นฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสงกบับริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นการร่วมคา้ 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

16) บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบั บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั ซึ! งเป็น
การร่วมคา้ เพื!อรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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17) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษัทย่อย ว่าจา้งให้บริษทั ไมโม่เทค จาํกัด 
(“MMT”) ซึ! งเป็นเป็นบริษทัย่อย ให้บริหารคะแนนสะสม และจดักิจกรรมแลกสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้
ของ AWN โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

36. เครื"องมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเสี"ยงทางด้านการเงนิ 
การจดัการความเสี!ยงเป็นส่วนที!สาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ! งกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระบบ
ในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสี!ยงให้เป็นที!ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนที!เกิดจาก
ความเสี!ยงและตน้ทุนของการจดัการความเสี!ยง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสี!ยง
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งต่อเนื!องเพื!อให้มั!นใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเสี!ยงและการควบคุมความเสี!ยง 

การบริหารจัดการทุน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายที!จะบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งในระดบัที!เหนือกว่าบริษทัอื!น
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และพยายามคงสถานะอนัดบัเครดิตในระดบัที!สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึ! งจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสถานะการเงินที!มีความพร้อมและมีความคล่องตวัสูงในการเติบโตธุรกิจเมื!อเทียบกบั
คู่แข่ง อนัหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนที!หลากหลาย ความสามารถในการจดัหาเงินทุนที!คล่องตวั และมีระดบั
ตน้ทุนที!เหมาะสม 

ในระยะ 3 - 5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลี!ยนแปลงดา้นเทคโนโลยี ซึ! งจาํเป็นตอ้งมีการ
ลงทุนเพิ!มเติม กลุ่มบริษทัและบริษทัเชื!อว่า กลุ่มบริษทัและบริษัทมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างเงินทุน
เพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกัยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผ่านการเพิ!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!เกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ดความเสี!ยงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจว่า
ดอกเบี"ยที!เกิดจากหลกัทรัพยท์ี!เป็นตราสารหนี"และเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงที! และใช้เครื!องมือทางการเงินที!
เป็นตราสารอนุพนัธ์ซึ! งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ย เพื!อใช้ในการจดัการความเสี!ยงที!เกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบี"ยที!เกิดจากหลกัทรัพยที์!เป็นตราสารหนี"และเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 
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สัญญาแลกเปลี"ยนอัตราดอกเบี!ย 

ภายใตส้ัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ย กลุ่มบริษทัตกลงที!จะแลกเปลี!ยนผลต่างระหว่างอตัราดอกเบี"ยคงที!และ
อตัราดอกเบี" ยลอยตวั ซึ! งคาํนวณจากจาํนวนเงินตน้ตามสัญญาที!ตกลงกนัไว ้สัญญาดงักล่าวช่วยให้กลุ่มบริษทั
สามารถลดความเสี!ยงจากการเปลี!ยนแปลงอตัราดอกเบี"ยจากมูลค่ายติุธรรมของหนี"ในอตัราดอกเบี"ยคงที!ที!ออก
และความเสี!ยงของกระแสเงินสดจากหนี" ที!มีอตัราดอกเบี"ยผนัแปรที!ออก มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี!ยน
อตัราดอกเบี" ย ณ วนัที!รายงานถูกกาํหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชข้อ้มูล ณ วนัที!รายงาน 
และความเสี!ยงดา้นเครดิตที!มีอยูใ่นสัญญา ซึ!งมีการเปิดเผยขอ้มูลไวด้า้นล่าง อตัราดอกเบี"ยเฉลี!ยคาํนวณจากยอด
คงคา้ง ณ สิ"นปีบญัชี 

เนื!องจากเงื!อนไขสําคัญของสัญญาแลกเปลี!ยนอัตราดอกเบี" ยและรายการป้องกันความเสี!ยงที!เกี!ยวขอ้งนั" น
เหมือนกนั กลุ่มบริษทัจึงทาํการประเมินเชิงคุณภาพของประสิทธิผลและคาดว่ามูลค่าของสัญญาแลกเปลี!ยน
อตัราดอกเบี"ยและมูลค่าของรายการป้องกนัความเสี!ยงที!เกี!ยวขอ้งจะดาํเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเปลี!ยนไป
ในทิศทางตรงกนัขา้มเพื!อตอบสนองต่อการเคลื!อนไหวของอตัราดอกเบี"ยอา้งอิง แหล่งที!มาหลกัของความไม่มี
ประสิทธิผลของการป้องกันความเสี!ยงในความสัมพนัธ์ป้องกันความเสี!ยงเหล่านี" คือผลกระทบของคู่สัญญา
และความเสี!ยงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัที!มีต่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี" ยซึ! งไม่ได้
สะทอ้นอยูใ่นมูลค่ายติุธรรมของรายการป้องกนัความเสี!ยงที!เกี!ยวขอ้งกบัการเปลี!ยนแปลงอตัราดอกเบี"ย โดยไม่
มีแหล่งที!มาของความไม่มีประสิทธิผลอื!น ๆ ที!เกิดขึ"นจากความสัมพนัธ์การป้องกนัความเสี!ยงเหล่านี"  

ตารางต่อไปนี"แสดงรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ เกี!ยวกบัสัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ยที!คา้งชาํระ ณ วนัสิ"นรอบ
ระยะเวลารายงานในงบการเงินรวม และรายการป้องกนัความเสี!ยงที!เกี!ยวขอ้ง (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

การป้องกันความเสี"ยงกระแสเงินสด  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
เครื"องมือป้องกันความเสี"ยง 
   ยอดคงค้างการทําสัญญาแลกเปลี"ยนอัตราดอกเบี!ย 
     เพื"อรับดอกเบี!ยลอยตัวและจ่ายดอกเบี!ยแบบจ่ายคงที" 

 

 ค่าเฉลี"ยของสัญญา 
อัตราดอกเบี!ยคงที" 

 

 มูลค่าเงินต้น 
ตามสัญญา 

 มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ / (หนี!สิน) 

เครื"องมือป้องกันความ
เสี"ยง 

  2563  2563  2563 
สัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน  2.25% - 3.90% 19,500 1,225 

   19,500 1,225 

 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 117 - 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

รายการป้องกันความเสี"ยง 

 

จํานวนเงินตามสัญญาของสินทรัพย์ / 

(หนี!สิน) ที"ป้องกันความเสี"ยง 
 2563 

การกูยื้มในอตัราดอกเบี"ยผนัแปร 19,500 

ตารางต่อไปนี" แสดงรายละเอียดเกี!ยวกบัความมีประสิทธิผลของความสัมพนัธ์การป้องกนัความเสี!ยงและจาํนวน
เงินที!จดัประเภทใหม่จากการสาํรองป้องกนัความเสี!ยงเป็นกาํไรหรือขาดทุน: (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไมมี่) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

รายการป้องกันความเสี"ยง 

 

กําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี"ยง

ในงวดปัจจุบันที"รับรู้ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื"น 

 2563 
การกูยื้มในอตัราดอกเบี"ยผนัแปร (251) 

สัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ยจะชําระเป็นรายไตรมาสและทุกงวดครึ! งปี อตัราดอกเบี"ยลอยตวัของสัญญา
แลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ยคือ 6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิ!ม กลุ่มบริษทัจะชาํระผลต่างระหว่างอตัราดอกเบี"ยคงที!
และอตัราดอกเบี"ยลอยตวัโดยใชเ้กณฑสุ์ทธิ 

สัญญาแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ยทั"งหมดที!แลกเปลี!ยนจาํนวนเงินของอตัราดอกเบี"ยลอยตวัสําหรับอตัราดอกเบี"ยคงที!
กาํหนดให้เป็นการป้องกนัความเสี!ยงจากกระแสเงินสดเพื!อลดความเสี!ยงของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  
ซึ! งเป็นผลมาจากอตัราดอกเบี" ยผนัแปรของเงินกู้ยืม การแลกเปลี!ยนอตัราดอกเบี"ยและการจ่ายดอกเบี"ยเงินกู้
เกิดขึ"นพร้อมกนัและจาํนวนเงินที!สะสมในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนในช่วง
ระยะเวลาที!การจ่ายดอกเบี"ยในอตัราดอกเบี"ยลอยตวัของหนี" ที!มีผลต่อกาํไรหรือขาดทุน 

ความเสี"ยงจากเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศซึ! งเกิดจากค่าใช้จ่ายการซื"อสินคา้
และอุปกรณ์ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญาซื"อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ! งรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหนึ!งปี เพื!อป้องกนัความเสี!ยงของหนี" สินทางการเงินที!เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาอตัราแลกเปลี!ยน
ล่วงหน้า เพื!อป้องกนัความเสี!ยงของเงินกูย้มืระยะยาวที!เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื"อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงานเป็นรายการที!เกี!ยวขอ้งกบัเงินกูย้มืที!เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หนี" สินที!เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที! 31 ธันวาคม ดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  788 1,096 - - 
สกุลเงินยูโร  558 278 - - 

รวม  1,346 1,374 - - 

      

ลูกหนี!การค้าหมุนเวียน 6     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  453 984 - - 
สกุลเงินยูโร  7 76 - - 
สกุลเงินเยน  21 - - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์  2 - - - 

รวม  483 1,060 - - 

         
เจ้าหนี!การค้าหมุนเวียน 19     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  (13,314) (12,744) - (1) 
สกุลเงินยูโร  (2) (22) - - 
สกุลเงินเยน  - (82) - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์  (10) (8) (8) (8) 

รวม  (13,326) (12,856) (8) (9) 

หนี!สินตามสัญญาเช่า      
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 18 (49) - - - 

รวม  (49) - - - 

ยอดบัญชีที"มีความเสี"ยงใน 

งบแสดงฐานะการเงิน  (11,546) (10,422) (8) (9) 
สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้  7,653 5,536 - - 
ยอดความเสี"ยงคงเหลือสุทธิ  (3,893) (4,886) (8) (9) 

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้ามีไวเ้พื!อป้องกนัความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนสาํหรับยอดบญัชีที!มีความเสี!ยง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และสาํหรับการซื"อภายในอนาคตบางส่วน 
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การจัดประเภทสัญญาอัตราการแลกเปลี!ยนล่วงหน้าและสัญญาอตัราดอกเบี" ยแลกเปลี!ยนในงบการเงิน ณ วนัที!  
31 ธันวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563*  2562  2563  2562 

หนี!สินหมุนเวียน     
หนี" สินทางการเงินหมุนเวยีนอื!น     

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า (297) (141) - - 

รวมหนี!สินหมุนเวยีน (297) (141) - - 

หนี!สินไม่หมุนเวียน     

หนี" สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื!น     

สัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน (1,225) - - - 

รวมหนี!สินไม่หมุนเวียน (1,225) - - - 

รวม (1,522) (141) - - 

* ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 9 เรื!อง เครื!องมือทางการเงิน กลุ่มบริษทัปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของ

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้และสัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยนผา่นกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น 
ตามลาํดบั 
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รายการเคลื!อนไหวของสัญญาอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้าและสัญญาอัตราดอกเบี" ยแลกเปลี!ยนสําหรับ 
ปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวม มีดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

 ยอด ณ วันที"  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที"  การเปลี"ยนแปลง  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม  การใช้มาตรฐาน  1 มกราคม  ในมูลค่า  31 ธันวาคม 

 2563 ตาม  การรายงานทาง  2563 ตาม  ยตุิธรรม  2563 

 มาตรฐานการ  การเงิน ฉบับที" 9  มาตรฐานการ  ระหว่างงวด   

 รายงานทาง    รายงานทาง     

 การเงินเดิม    การเงินใหม่     

สินทรัพย์หมุนเวียน          

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื!น      
สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ - 1 1 (1) - 

      
หนี!สินหมุนเวียน      
หนี" สินทางการเงินหมุนเวียนอื!น        

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ (141)  12  (129) (168) (297) 
สัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน -  (132)  (132) 132 - 

        

หนี!สินไม่หมุนเวียน        

หนี" สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื!น      

สัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน - (814) (814) (411) (1,225) 

รวม (141) (933) (1,074) (448) (1,522) 
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ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า และสัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน  
ณ วนัที! 31 ธนัวาคม มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุติธรรม* 

 2563  2562  2563  2562 
สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 7,950  5,536  7,653  5,409 
สัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน 19,500  -  1,225  - 

รวม 27,450  5,536  8,878  5,409 

* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า คือ การปรับมูลค่าของสัญญาที!บริษทัทาํไวก้บัธนาคารตั"งแต่
เริ!มตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงานเพื!อสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ"น 

** ราคาตามสัญญาของสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาที!บริษทัทาํไวก้ับธนาคารตั"งแต่เริ!มตน้ 
และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมื!อถึงวนัครบกาํหนดตามสัญญา  

 

ความเสี"ยงทางด้านสินเชื"อ 

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

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื!อเพื!อควบคุมความเสี!ยงทางด้านสินเชื!อดังกล่าวอย่างสมํ!าเสมอ 
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที!ขอวงเงินสินเชื!อในระดบัหนึ!งๆ ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลา
รายงานไม่พบวา่มีความเสี!ยงจากสินเชื!อที!เป็นสาระสาํคญั 

ความเสี"ยงจากสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัและบริษัทมีการควบคุมความเสี!ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพื!อทาํให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี!สินทางการเงิน 

สินทรัพยแ์ละหนี" สินทางการเงินที!วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  
(งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)  

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม  
  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  รวม 

วนัที" 31 ธันวาคม 2563        

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 297  -  -  297  297 
สัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน 1,225  -  -  1,225  1,225 
หุ้นกู ้ 32,414  -  34,623  -  34,623 
          
วนัที" 31 ธันวาคม 2562        

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 5,536  -  -  5,409  5,409 
หุ้นกู ้ 32,414  -  34,388  -  34,388 

ลําดับชั!นของมูลค่ายุติธรรม 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมที!เกิดขึ"นประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี" ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที!ต่างกันของลาํดับชั"นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที!ใช้ในการประเมินมูลค่า 
นิยามของระดบัต่างๆ มีดงันี"  

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

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

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลที!ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั"นหรือหนี" สินนั"น 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สาํหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้!มีการ
ซื"อขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซื"อขายที!ประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี" ไทยโดยใช้ราคาปิด  
ณ วนัสิ"นรอบระยะเวลารายงาน 
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สําหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัรา
แลกเปลี!ยนล่วงหน้า โดยใชอ้ตัราที!กาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริษทัดว้ยการพิจารณาเงื!อนไขในตลาดที!มีอยู ่
ณ วนัที!ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!นและเจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวียนอื!น เป็นมูลค่า  
ที!ใกลเ้คียงกบัราคาที!บนัทึกในบญัชี 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัและหนี" สินตามสัญญาเช่าเป็นมูลค่าที!ใกลเ้คียง
กบัราคาที!บนัทึกในบญัชี เนื!องจากส่วนใหญ่ของเครื!องมือทางการเงินเหล่านี" มีดอกเบี"ยในอตัราตลาด 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นมูลค่าที!ใกล้เคียงกับราคาที!บนัทึกในบญัชี เนื!องจากส่วนใหญ่ของ
เครื!องมือทางการเงินเหล่านี" มีดอกเบี"ยในอตัราตลาด 

37. ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที"ไม่เกี"ยวข้องกนั 

ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที!ไม่เกี!ยวขอ้งกนั ณ วนัที! 31 ธันวาคม มีดงันี"  
หน่วย : ล้าน 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

ภาระผกูพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาที!ยงัไม่ไดรั้บรู้     
      
อาคารและอปุกรณ์     
สกุลเงินบาท  5,059 6,464 8 11 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  145 163 -   - 

    
ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคม    
สกุลเงินบาท 1 40,083* 17,584* - - 

   
ค่าบํารุงรักษา   
สกุลเงินบาท  1,763 1,926 39 49 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  20 26 - - 

      
ใบสั"งซื!อสินค้าและวัสดุคงเหลือ     
สกุลเงินบาท  13,396 4,942 - - 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  7 11 - - 
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* ผลต่างจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่ายคลื!นความถี! 900 MHz ตามเงื!อนไขเดิมและ
เงื!อนไขใหม่ จํานวน 3,284 ล้านบาท จะถูกปรับปรุงกับต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!  700 MHz  
เมื!อ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ!งเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!ดงักล่าว 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาํเนนิงานที"ยกเลกิไม่ได้    
ภายในหนึ!งปี 85 6,789 - 101 
หลงัจากหนึ!งปีแต่ไม่เกินห้าปี 29 21,586 - 177 
หลงัจากห้าปี - 21,078 - - 

รวม 114 49,453 - 278 

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที!เป็นสัญญาเช่าระยะสั"นและสัญญาเช่าซึ!งสินทรัพย์
มีมูลค่าตํ!าในงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 81 ล้านบาท  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2562 : จาํนวน 16,773 ลา้นบาท และ 88 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

หน่วย : ล้าน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาระผูกพันอื"น     
สกุลเงินบาท     

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 7,950 5,536 - - 
หนงัสือคํ"าประกนัจากธนาคาร     
- ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!     

โทรคมนาคมคา้งจ่าย 66,684 71,318 - - 
- อื!น ๆ 2,741 3,053 169 176 

รวม 77,375 79,907 169 176 
     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ     

อื!น ๆ 1 3 - - 
รวม 1 3 - - 
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ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษทัมียอดคงเหลือของภาระผูกพนัที!ยกเลิกไม่ไดก้ับบุคคลหรือ
กิจการที!ไม่เกี!ยวขอ้งกนัจากสัญญาเช่าซึ! งเดิมถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที! 17 จาํนวน 49,453 ล้านบาท และ 278 ล้านบาท ตามลาํดับ ต่อมาเมื!อวนัที! 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 16 เรื!อง สัญญาเช่า มีผลบงัคบัใช้ ดงันั"นสัญญาเช่าดงักล่าวถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์
สิทธิการใชซึ้! งอธิบายอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 

สัญญาที"สําคัญ 
- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสาํหรับที!ทาํการสํานกังาน รถยนต ์คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน โดยมี

ระยะเวลาการเช่าตั"งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายุได ้

- กลุ่มบริษัทได้ทาํสัญญาบริการกับบริษทัแห่งหนึ! ง โดยกลุ่มบริษัทได้รับบริการด้านการใช้โครงสร้าง
พื"นฐานโทรคมนาคมและการบริการทั!วไปอื!น ตามที!ระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายค่าธรรมเนียม
จากการบริการในอตัราตามที!ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสิ"นสุดลงก็ต่อเมื!อฝ่ายหนึ! งฝ่ายใดยื!น
จดหมายบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั 

- เมื!อวนัที! 5 มกราคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาบริการกบั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) โดย AWN ขอใช้บริการ 
ในเรื! อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื!อนที!ภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาตั" งแต่วนัที!  
1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที! 3 สิงหาคม 2568 โดย AWN ได้นําหนังสือคํ"าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ของ
ธนาคารพาณิชย ์ในประเทศเป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตั"งแต่วนัลงนาม ถึงวนัที!
พน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา  

- เมื!อวนัที! 5 มกราคม 2561 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าเครื!องและอุปกรณ์เพื!อให้บริการโทรคมนาคมกับ บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็นผูใ้ห้เช่าเครื!องและอุปกรณ์เพื!อใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตั"งแต่วนัที! 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที! 3 สิงหาคม 2568 โดย SBN ไดน้ําหนังสือคํ"าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 525 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตั"งแต่วนัลงนาม 
ถึงวนัที!พน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา 

- เมื!อวนัที! 4 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัไดล้งนามร่วมกบับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) ในสัญญา
ระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเกี!ยวกบัเสาโทรคมนาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 40) โดยกลุ่มบริษทัตกลงใชบ้ริการ
เสาโทรคมนาคมของ TOT โดยมีระยะเวลาตั" งแต่วันที!  1 มกราคม 2562 ถึงวันที!  31 ธันวาคม 2571  
โดยกลุ่มบริษทัไดน้ําหนังสือคํ"าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ไดข้องธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 
434 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายตุั"งแต่วนัลงนาม ถึงวนัที!พน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา 
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- เมื!อวนัที! 17 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ลงนามร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 
(“กสท.”) ใน “สัญญาระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเกี!ยวกบัเสาโทรคมนาคม” โดยกลุ่มบริษทัตกลงเช่าใช้
บริการเสาโทรคมนาคมของ กสท. และกสท. ตกลงใชบ้ริการพื"นที!และบริการบาํรุงรักษาเสาโทรคมนาคม
ดงักล่าวจากกลุ่มบริษทั โดยมีระยะเวลาตั"งแต่วนัที! 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที! 15 กนัยายน 2568 

38. ประมาณการหนี!สินจากภาษหีกั ณ ที"จ่าย 

กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ที!จ่าย ฉบบัลงวนัที! 18 มกราคม 2556 ให้บริษทั 
จ่ายชาํระเงินเพิ!มจาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท จากกรณีการหักภาษีเงินได ้ณ ที!จ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทน
โดยไดน้าํเงินค่าภาษีสรรพสามิตที!ไดจ่้ายไวแ้ลว้มาหักออก ซึ! งกรมสรรพากรพิจารณาวา่เงินค่าภาษีสรรพสามิต
ถือเป็นส่วนหนึ! งของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดงันั"นการที!บริษทันาํส่งภาษีจากจาํนวนเงินที!นาํภาษีสรรพสามิต
มาหักออกเป็นการนาํส่งภาษีที!ไม่ครบถว้น ตอ้งรับผดิชาํระเงินเพิ!มตามจาํนวนดงักล่าว บริษทัไดย้ื!นอุทธรณ์คดัคา้น
หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีดงักล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาํวินิจฉัย
ใหบ้ริษทันาํส่งเงินเพิ!มตามจาํนวนดงักล่าว 

เมื!อวนัที! 10 พฤศจิกายน 2559 บริษทัจึงยื!นฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลาง เพื!อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคาํ
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ดงักล่าว 

เมื!อวนัที! 29 กนัยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องบริษทั โดยให้เหตุผลเช่นเดียวกนัว่า เงินค่าภาษี
สรรพสามิตถือว่าเป็นส่วนหนึ!งของผลประโยชน์ตอบแทนที!บริษทัจะตอ้งชาํระให้แก่ผูใ้ห้สัมปทานตามสัญญา
สัมปทาน ดังนั"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! 11 มีนาคม 2562 ศาลภาษีอากรกลางอ่านคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ยืนให้ยกคาํฟ้อง 

เมื!อวนัที! 10 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดย้ื!นคาํร้องเพื!อฎีกาต่อศาลฎีกาแลว้ 

เมื!อวนัที! 7 ธันวาคม 2563 ศาลฎีกามีคาํสั!งไม่รับฎีกา คดีถึงที!สุด และต่อมาวนัที! 29 ธันวาคม 2563 บริษทั
ชาํระเงินให้กรมสรรพากรจาํนวน 128 ลา้นบาท ตามคาํพิพากษาของศาลฎีกา 
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39. เหตุการณ์สําคญั ข้อพพิาททางการค้าและคดีความที"สําคัญ 

เมื!อวนัที! 7 มกราคม 2564 บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)  (“ทีโอที”) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (“กสท.”) ควบรวมกิจการเป็นหนึ! งบริษัท ในนาม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน) 
(“เอน็ที”) 

เฉพาะบริษัท 

1) สัญญาการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษทัได้ทาํสัญญา 
การเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอื!น โดยไดผ้่านการเห็นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี 
ผลบงัคบัใชข้องสัญญาเป็นดงันี"  

ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ 

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

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

เมื!อวนัที! 31 สิงหาคม 2550 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื!นฟ้องสาํนกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพื!อขอเพิกถอนประกาศฯ ดังกล่าว วนัที!  15 กันยายน 2553 
ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียื!นฟ้องขอเพิกถอนประกาศของกทช. วา่ดว้ยการใช้และ
เชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอทีไดย้ื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ และเมื!อวนัที! 
4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอทีได้มีหนังสือแจง้ให้บริษทัทราบว่า บริษทัควรรอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพื!อยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษทัดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก่อนศาลมีคาํพิพากษาถึงที!สุด ทีโอที จะไม่รับรู้ และบริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการดงักล่าว 
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ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื!อนที! (“สัญญาอนุญาตฯ”) กําหนดให้บริษัทต้องจ่าย               
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขั"นตํ!าตามที!สัญญากาํหนดในแต่ละปี หรือ
ในอตัราร้อยละของรายได ้และผลประโยชน์อื!นใดที!บริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหกัค่าใชจ้่ายและค่าภาษีใด ๆ 
ทั"งสิ"น จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนั"น อย่างไรก็ตาม ค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการ 
ที!ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และทีโอทีต้องการรอคาํพิพากษาถึงที!สุดในเรื! อง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล 
จึงเป็นรายการที!บริษทัคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรื!องวิธีการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา 
เพื!อให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั บริษัทจึงคาํนวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามที!
ปฏิบติัในทางเดียวกันทั"งอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนที!บริษัทต้องจ่าย
ให้แก่ทีโอทีนั"น ขึ"นอยู่กบัผลการตดัสินจากศาลในเรื!องขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริษทั
กบัทีโอทีในภายหลงัโดยบริษทัจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดที!การเจรจาตกลงสิ"นสุดลง ซึ! งผูบ้ริหาร
ของบริษทัเชื!อวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนที!บนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสําคญั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาหนังสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายที!เกี!ยวขอ้งประกอบกบัความเห็นของ
ที!ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษทั เห็นว่าการไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็นการขดัต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใช้และเชื!อมต่อโครงข่าย บริษทั จึงไดต้ดัสินใจ
ปฏิบติัตามสัญญาการเชื!อมต่อโครงข่าย ซึ! งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายที!มีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั 
โดยออกใบแจง้หนี" เพื!อเรียกเก็บค่าเชื!อมตอ่โครงข่ายจากคู่สัญญา  

ในวนัที! 30 ธันวาคม 2551 บริษัทไดน้ําส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตั"งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ลา้นบาท ซึ! งคาํนวณจากรายไดสุ้ทธิตามอตัรา
และวิธีคิดคาํนวณของบริษทัให้แก่ทีโอที ซึ! งต่อมาไดมี้การจดัตั"งคณะทาํงานเจรจาเกี!ยวกบัอตัราผลประโยชน์
ตอบแทนจากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักบัทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ยุติร่วมกนัได ้
เนื!องจากทีโอทีตอ้งการให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที!บริษทัไดรั้บ
ทั"งจาํนวนตามอตัราร้อยละที!กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษทันาํค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ที!บริษทัถูกผูป้ระกอบการรายอื!นเรียกเก็บมาหักออกก่อน ในวนัที! 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงไดมี้หนงัสือแจง้
ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที! 17 - 20 เป็นเงินรวม 
17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือ
โตแ้ยง้คดัคา้นไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็น
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 19/2554 แลว้เมื!อวนัที! 9 มีนาคม 2554 เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี"ขาดวา่ ทีโอที
ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  
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ในวนัที! 29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื!นคาํเสนอข้อพิพาท เลขที!  55/2557 เรียกร้องให้บริษัทชําระเงินส่วนแบ่ง
รายได้ของค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดําเนินการที!  21 - 22 เป็นจํานวนเงินรวม 9,984 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที!คา้งชาํระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัดจนกว่า 
จะชาํระเสร็จสิ"น และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 19/2554  

เมื!อวนัที!  23 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น 
ข้อพิพาทหมายเลขดําที! 83/2559 เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี" ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่ง
รายไดเ้พิ!มเติมของค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที! 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 8,368 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที!คา้งชาํระในแต่ละปี ตามหนังสือทีโอทีแจ้งมา  

วนัที! 17 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี" ขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 19/2554 โดยยกขอ้เรียกร้อง
แยง้ของทีโอที ที!ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการ
ที! 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นวา่ทีโอทีไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเงินจาํนวนดังกล่าว และห้ามไม่ให้ทีโอทีเรียกร้องการบังคับตามหนังสือคํ" าประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาและหนงัสือคํ"าประกนัรายไดข้ั"นตํ!าของปีดาํเนินการที! 17 - 20 และขณะเดียวกนัคณะอนุญาโตตุลาการยงั
ได้มีคาํชี"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"คดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื!อวนัที! 30 เมษายน 2562 อนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากชี"ขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 83/2559 ให้บริษทัชาํระ
ส่วนแบ่งรายไดแ้บบสุทธิ จาํนวนเงิน 224 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ย ซึ! งบริษทัตกลงชาํระให้ทีโอทีโดยนําส่วน
แบ่งรายไดข้องค่าเชื!อมต่อโครงข่ายที!บริษทัไดช้าํระไวเ้กินในขอ้พิพาท 55/2557 จาํนวน 111 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี"ยมาหกัลบกบัเงินที!บริษทัตอ้งชาํระให้แก่ทีโอที คงเหลือจาํนวนตอ้งชาํระ 144 ลา้นบาท โดยบริษทัไดน้าํ
เงินไปวางต่อสาํนกังานวางทรัพยเ์มื!อวนัที! 22 พฤษภาคม 2562 เนื!องจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน  

เมื!อวนัที!  6 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับคาํร้องขอเพิกถอนคําชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทีโอที  
คดีหมายเลขดําที!  1713/2562 ลงวนัที! 25 กรกฎาคม 2562 ที!ทีโอทียื!นต่อศาลปกครองกลาง เพื!อขอเพิกถอน 
คาํชี"ขาดขา้งตน้ ขณะนี"คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ผูบ้ริหารของบริษทัเชื!อวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนที!บนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 
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2) ภาระผูกพันในหนังสือคํ" าประกันจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการบริการโทรศัพท์เคลื!อนที! 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าที!ส่งมอบหนังสือคํ" าประกันของธนาคารให้แก่บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)                 
(“ทีโอที”) เพื!อเป็นหลกัประกันการชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปีดาํเนินงาน โดยจะได้รับคืน
หนงัสือคํ"าประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานที!ผา่นมา  

ทีโอทีมิไดค้ืนหนงัสือคํ"าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าของปีดาํเนินงานที! 17 - 21 รวมเป็นจาํนวนเงินทั"งสิ"น 
7,007 ลา้นบาท โดยอา้งว่าบริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ! งเป็นขอ้พิพาทที!อยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ทั"งนี"  เมื!อวนัที! 11 พฤษภาคม 2554 และวนัที! 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 40/2554 และ 119/2555 ใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชี"ขาดให ้
ทีโอทีส่งคืนหนังสือคํ" าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เนื!องจากบริษัทได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!า                           
ในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้  

เมื!อวนัที! 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี"ขาดให้ทีโอทีคืนหนงัสือคํ"าประกนัเงินประโยชน์
ตอบแทนขั"นตํ!าของปีดาํเนินงานที! 17 - 21 ให้บริษัท ต่อมาเมื!อวนัที! 16 พฤษภาคม 2557 ทีโอทีได้ยื!นคาํร้อง 
ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที! 660/2557 เพื!อขอเพกิถอนคาํชี"ขาดดงักล่าว 

ต่อมาเมื!อวนัที! 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยื!นคาํร้องเป็นคดีดาํที! 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพื!อขอให้ศาล
มีคาํบงัคบัให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ"าประกนัปีที! 17-21 ให้แก่บริษทัตามคาํชี"ขาดของอนุญาโตตุลาการและชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมที!บริษทัไดช้าํระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคํ"าประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 6.65 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที!ผูเ้รียกร้องชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคํ"าประกนั  

เมื!อวนัที! 21 กนัยายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษายกคาํร้องของทีโอที และให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ"า
ประกนัปีที! 17 - 21 ให้แก่บริษทั ตามคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั"งหมดใหแ้ก่
บริษทั 

วนัที! 19 ตุลาคม 2563 ทีโอทียื!นคาํร้องอุทธรณ์คาํพพิากษายกคาํร้องของศาลปกครองกลาง  

ขณะนี"คาํร้องอทุธรณด์งักล่าวอยูใ่นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 131 - 

 

3) กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz 

ในวนัที!  25 กันยายน 2557 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ยื!นค ําเสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับ 
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 80/2557 เพื!อเรียกร้องให้บริษทัชาํระค่าเสียหาย
จากการปฏิบติัผิดสัญญาอนุญาตระหว่างบริษัทกับทีโอที กรณีที!มีผูใ้ช้บริการในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนยา้ย 
ผู ้ให้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz ซึ! งให้บริการบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจาํนวน 9,126 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที! 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 

ในวนัที! 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดย้ื!นขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วนของค่าเสียหายตั"งแต่เดือนพฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงสิ" นสุดสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการในเดือนกันยายน 2558 เป็นจํานวนเงิน 32,813 ล้านบาท                              
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ!มและดอกเบี"ยอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตั"งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 

เมื!อวนัที! 14 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี" ขาดมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ 
ทีโอทีดว้ยเหตุที!บริษทัมิไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผิดตามสญัญาตามที!ทีโอทีกล่าวหา 

เมื!อวนัที! 15 พฤษภาคม 2562 ทีโอทียื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีหมายเลขดาํที! 
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี"คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ และไม่น่าจะ
มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

4) กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ!มเติมจากการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการ
บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั" งที! 6 และ 7 

เมื!อวันที!  30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที!  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 มีผลผูกพนับริษทั
และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้งปฏิบติัตามจนกว่าสัญญาจะสิ"นสุด และบริษทัไม่มีหน้าที!ตอ้ง
ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนตามที!ทีโอทีไดมี้หนังสือลงวนัที! 29 กันยายน 2558 เรื!อง ขอให้ชาํระผลประโยชน์
ตอบแทน แจง้มายงับริษทัให้ชาํระเงินเพิ!มจาํนวน 72,036 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญา 
ครั" งที!  6 และ 7 เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญทาํให้ ทีโอที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตํ!ากว่าที!กําหนดใน 
สัญญาหลกั  
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ต่อมาวนัที! 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียื!นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 122/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพื!อแกไ้ขจาํนวนเงินที!เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 
62,774 ลา้นบาท เนื!องจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณส่วนแบ่งรายไดข้อ้พิพาทนี" เป็นเรื!องเดียวกบั
ขอ้พิพาทที! 78/2558 ซึ! งคณะอนุญาโตตุลาการไดร้วมการพิจารณาขอ้พิพาททั"งสองเขา้ดว้ยกนั 

บริษัทได้รับคาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที!  23 มกราคม 2563 ชี" ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ!มเติมจาํนวน 31,076 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
นบัแต่วนัถดัจากวนัที! 30 พฤศจิกายน 2558 ใหแ้ก่ ทีโอที จนกวา่จะชาํระแลว้เสร็จ 

บริษัทไม่เห็นด้วยกับคาํชี" ขาดดังกล่าว และเมื!อวนัที! 22 เมษายน 2563 บริษัทได้ยื!นคาํร้องเพื!อขอเพิกถอน 
คาํชี"ขาดต่อศาลปกครองกลางแลว้ (คดีหมายเลขดาํที! 1165/2563) 

ต่อมา เมื!อวนัที! 23 เมษายน 2563 ทีโอทียื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง เฉพาะประเด็นที!คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี"ขาดว่าขอ้เรียกร้องของทีโอทีให้บริษทัชาํระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิ!มเติม จ ํานวน 31,698 ล้านบาท เป็นการยื!นเสนอข้อพิพาทที!พ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดี 
(คดีหมายเลขดาํที! 1171/2563) 

ทั"งนี"  เนื!องจากขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่เป็นที!สิ"นสุด และบริษทัพิจารณาแลว้วา่ผลของคาํชี"ขาดขา้งตน้ไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

5) กรณีติดตั"งหรือเชื!อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี! 900 MHz บนสถานีฐานที!บริษทั  ดิจิตอล โฟน 
จาํกัด (“DPC”) ส่งมอบกรรมสิทธิ# ให้แก่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ตาม
สัญญาใหด้าํเนินการใหบ้ริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC 

เมื!อวนัที! 29 เมษายน 2559 กสท. ไดย้ื!นฟ้องบริษทัต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที! 613/2559 เพื!อให้
รื" อถอนเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที!มีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที! ความถี! 900 MHz หรือ
ความถี!อื!น หรือเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื!นๆ ของบริษทัที!ติดตั"งบนสถานีฐาน จาํนวน 95 แห่ง ที! DPC 
ส่งมอบให้ กสท. ตามสัญญาให้ดาํเนินการฯ โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท. ดงันั"น กสท. จึงเรียกร้องให้
บริษัทชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นที! กสท.อา้งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ#  ตั"งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง
เมษายน 2559 เป็นจาํนวนเงิน 125.52 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัถดัจากวนัฟ้องเป็น
ตน้ไปจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิ"น และ ค่าเสียหายนับแต่วนัฟ้องอีกเดือนละ 2.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที!คา้งชาํระใหแ้ก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดาํเนินการรื"อถอนอุปกรณ์ดงักล่าว
ออกเสร็จสิ"น 
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เมื!อวนัที! 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสั!งให้โอนคดีไปศาลแพ่ง คดีหมายเลขดาํที! 1681/2561 

วนัที! 21 สิงหาคม 2563 กสท. ยื!นคาํร้องขอถอนฟ้อง สืบเนื!องจากทั"งสองฝ่ายไดท้าํสัญญายุติขอ้พิพาทระหว่าง
กนัแลว้เมื!อวนัที! 17 สิงหาคม 2563 ศาลแพง่มีคาํสั!งอนุญาตใหถ้อนฟ้อง และจาํหน่ายคดีจากสารบบความ 

6) บริษทัฟ้องเพิกถอนหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที!มีคาํสั!งใหน้าํส่งรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!บนคลื!นความถี! 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

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

เมื!อวนัที! 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดร้ับคาํฟ้องลงวนัที! 21 เมษายน 2560 ที!กสทช. และสํานกังาน กสทช. 
ฟ้องบริษัทในมูลหนี" เดียวกันนี" ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที! 661/2560 ให้บริษทันําส่งรายได้ในช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษทัมิได้ปฏิบติัผิดเงื!อนไขและวิธีการนําส่งรายได ้ตามประกาศของ กสทช. เรื!อง 
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั!วคราว ในกรณีสิ"นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื!อนที! และบริษทัมีหน้าที!นําส่งรายไดห้ลงัหักค่าใชจ้่ายให้แก่สํานกังาน กสทช. แต่บริษทั 
มีรายจ่ายมากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ดงันั"น จึงไม่มีรายไดส่้วนที!เหลือคงเหลือที!จะนาํส่ง
ให้แก่ สาํนักงาน กสทช. แต่อย่างใด 

วนัที!  12 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองกลาง มีคําพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการ กสทช. ด้วยเหตุผลว่า 
ในช่วงเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการคลื!น 900 MHz บริษทัมีรายจ่ายมากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที! 8 กรกฎาคม 2563 และ 17 กรกฎาคม 2563 กสทช. และสาํนกังาน กสทช. ยื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
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7) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ!มเติมส่วนเพิ!มจากรายได้ค่าเช่าระบบสื!อสัญญาณ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื!นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 
(THAC) เลขที! A1/2017 ลงวนัที! 15 ธันวาคม 2560 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ!มเติมจากรายได้
ค่าเช่าระบบสื!อสัญญาณเชื!อมโยงตั"งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นจาํนวน 19.54 ล้านบาท 
และเลขที! A1/2018 ลงวนัที! 12 มกราคม 2561 และเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ!มเติมจากรายได้
ค่าเช่าระบบสื!อสัญญาณเชื!อมโยงตั"งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2558 เป็นจาํนวน 1,121.92 ล้านบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม) พร้อมให้ชาํระดอกเบี" ยผิดนัดอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนื!องจาก ทีโอที เห็นว่าบริษัท
จะตอ้งเรียกเก็บค่าเช่าระบบสื!อสัญญาณเชื!อมโยงตามอตัราที!ทีโอที กาํหนดซึ! งสูงกวา่อตัราที!บริษทัใชเ้รียกเก็บ
จากผูเ้ช่าจริง 

เมื!อวนัที! 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ื!นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! ค.1/2561 เพื!อเพิกถอน
คาํสั!งรับคาํเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที! A1/2017 ไวพ้ิจารณา  

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

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

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

ซึ! งต่อมาเมื!อวนัที! 5 เมษายน 2561 และวนัที! 11 เมษายน 2561 บริษทัไดย้ื!นอุทธรณ์คาํพิพากษาคดีหมายเลขดาํที! 
ค.1/2561 และ ค.2/2561 ของศาลปกครองกลาง ตามลาํดบั 

วนัที! 13 กุมภาพนัธ์ 2563  คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี" ขาดดว้ยเสียงขา้งมากยกคาํเสนอขอ้พิพาทของทีโอที 
เลขที! A1/2017   

วนัที! 19 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ทีโอทีขอให้ปฏิบติัตามคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เมื!อวนัที! 14 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียื!นคาํร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที! 1362/2563 ขอเพิกถอน 
คาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ขณะนี"คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาเห็นว่าอตัราค่าเช่าที!บริษทัใช้เรียกเก็บนั"นเป็นอตัราตลาดที!เหมาะสมและได้รับ
ความเห็นชอบจาก กสทช. แลว้ 
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8) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินจากการใชบ้ริการร่วมใชเ้สาอากาศ ค่าบริการพื"นที! และค่าเช่าใชอุ้ปกรณ์
ที!เกี!ยวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาใหด้าํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

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

เมื!อวนัที! 5 เมษายน 2561 บริษทัได้ยื!นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! ค.3/2561 เพื!อเพิกถอน
คาํสั!งรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สําหรับขอ้พิพาทเลขที! A3/2018 ไวพิ้จารณา 

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

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

เมื!อวนัที! 29 ตุลาคม 2562 ทีโอทียื!นคาํร้องขอถอนขอ้พิพาทจาก THAC และนาํไปฟ้องที!ศาลปกครองกลาง 

เมื!อวนัที! 13 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสั!งอนุญาตใหท้ีโอทีถอนคาํเสนอขอ้พิพาท  

เมื!อวนัที! 13 สิงหาคม 2563 บริษทัไดรั้บสําเนาคาํฟ้องศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที! 1746/2563 ลงวนัที! 
30 มิถุนายน 2563  

ขณะนี"คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า บริษัทได้ปฏิบติัถูกต้องตามขอ้สัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที!เกี!ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั"นผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

9) การเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการเครือข่ายร่วม 

วนัที! 27 กนัยายน 2561 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื!นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานักงานระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม หมายเลขดาํที! 67/2561 เรียกร้องให้บริษทัชาํระส่วนแบ่ง
รายไดจ้ากการให้บริการเครือข่ายร่วม (Roaming) เพิ!มเติมจากการที!บริษทัไดใ้ห้ส่วนลดค่าบริการโดยไม่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากทีโอที ตั"งแต่ กรกฏาคม 2556 ถึงกนัยายน 2558 จาํนวน 16,252.66 ลา้นบาท ภาษีมูลค่าเพิ!ม 
และดอกเบี"ยผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  
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บริษทัได้รับคาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที! 4 กุมภาพนัธ์ 2563 ชี" ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ใหย้กคาํเสนอขอ้พพิาทของทีโอที  

เมื!อวนัที! 8 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียื!นคาํร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที! 1309/2563 ขอเพิกถอน 
คาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั"นผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) 

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

เมื!อวันที!  9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที!  3/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพื!อเรียกร้องให้ DPC ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิ!มเติมอีกประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 
พร้อมเรียกเบี"ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที!คา้งชาํระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดัจนกว่า
จะชาํระเสร็จสิ"นซึ! งคาํนวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบี"ยปรับทั"งสิ"นจาํนวน 1,500 ล้านบาท 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
มติคณะรัฐมนตรีเมื!อวนัที! 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ โดย DPC ไดป้ฏิบตัตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าวและมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั"งอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คลื!อนที! อีกทั"ง กสท. เคยมีหนงัสือ เลขที! กสท. 
603 (กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 

 

- 137 - 

 

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 ศาลปกครองกลางได้ตดัสินยกคาํร้องของ กสท. ที!ขอให้เพิกถอนคาํชี"ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมาวนัที! 25 สิงหาคม 2558 กสท. ได้ยื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที! อ. 1070/2558 ขณะนี"
คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

2) กรณีเรียกร้องให้ชําระค่าเชื!อมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนําค่าเชื!อมโยงโครงข่ายมาหัก
ออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) และ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมื!อวันที!  9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื!นฟ้อง กสท. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที!  1 และ DPC เป็นผูถู้กฟ้องคดีที!  2  
คดีหมายเลขดําที!  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!งของส่วนแบ่งรายไดที้! กสท. ได้รับจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
2,331 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเชื!อมโยงโครงข่ายจาํนวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที! DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจาํนวนเงิน 191 ล้านบาท ส่วนหนึ! งนั" นเป็นจาํนวนเดียวกันกับที! กสท. 
เรียกร้องตามขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 68/2551 ขา้งต้น แต่แตกต่างกันที!จาํนวนปีที!เรียกร้องและ
การคาํนวณดอกเบี"ย 
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ต่อมาในวนัที!  31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื!นค ําร้องขอแก้ไขเพิ!มเติมคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 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!งของส่วนแบ่งรายไดที้! กสท. ได้รับจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
3,944 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเชื!อมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที! DPC นํามาหักออกจาก
เงินส่วนแบง่รายได ้เป็นจาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท 

วนัที! 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษายกคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที! 1099/2554 โดยใหเ้หตุผล
ว่าอตัราค่าเชื!อมโยงโครงข่าย (Access Charge)  มิไดเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยให้คิดอัตราค่าเชื!อมโยงตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศดงักล่าว 

ทั"งนี"  ทีโอทีและ DPC มิไดย้ื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีเป็นที!สิ"นสุด ขณะนี" ทีโอทีและ DPC อยู่ในระหว่าง
การเจรจาและตรวจสอบข้อมูลในอดีตเพื!อคาํนวณค่าเชื!อมโยงโครงข่ายที!อาจจะมีการชําระต่อกันตามคาํ
พิพากษาของศาลปกครองกลาง  ขณะนี" ทั" งสองฝ่ายยงัไม่สามารถประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าวไดโ้ดย
ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเห็นชอบร่วมกนัทั"งสองฝ่าย 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า ผลของการเจรจาดงักล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดี และไม่น่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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3) กรณีปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (“กสท.”) 

ตามที!กสท. ไดอ้นุมติัให้ DPC ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที 
เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพื!อใหส้อดคลอ้งกบัอตัราค่าใชบ้ริการที!ลดตํ!าลงเรื!อยๆ เป็นเวลา 3 เดือนเริ!มตั"งแต่
วนัที! 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไปและ DPC ได้มีหนังสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซึ! ง กสท. ได้
อนุมติัเรื!อยมาจนถึงวนัที! 31 มีนาคม 2550 โดยหลงัจากนั"น กสท. มิไดมี้หนังสือตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่
อย่างใด จนกระทั!งในวนัที! 24 มีนาคม 2551 กสท. ไดมี้หนังสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมใน
อตัรานาทีละ 2.10 บาท ตั"งแต่วนัที! 1 เมษายน 2550  เป็นตน้ไป ในวนัที! 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงได้มีหนังสือ
ขอให้ กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วม โดยคํานึงถึงสภาวะการแข่งขันของ
โทรศพัทเ์คลื!อนที!ในปัจจุบนัที!มีอตัราค่าใชบ้ริการในตลาดที!ตํ!ากว่าอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมที!กาํหนดมาก ซึ! งทาํ
ให้ DPC ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายร่วมกับผูป้ระกอบการที!มาขอใช้บริการได ้และในระหว่างรอการพิจารณา 
DPC จะใช้อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์และเงื!อนไขที!ไดร้ับอนุมติัและถือปฏิบติัมา 
ซึ! งต่อมาเมื!อวนัที! 31 มีนาคม 2552 กสท.ไดมี้หนังสืออนุมติัให้ DPC ใช้อตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 
1.10 บาท ในช่วงวนัที! 1 มกราคม 2552 ถึงวนัที! 31 มีนาคม 2552 นอกจากนี"  เมื!อวนัที! 16 มิถุนายน 2552 DPC และ
บริษัทได้ทาํสัญญาการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตัรา 1.10 บาทต่อนาที และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 

เมื!อวนัที! 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดย้ื!นเสนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท 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!ค ํานวณถึงเดือน
มีนาคม 2553 เป็นจาํนวน 364 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั"งสิ"น 2,000 ลา้นบาท และเรียกเบี"ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ"น โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุมัติการปรับลดอัตราค่าใช้
เครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที! 31 มีนาคม 2550 เท่านั"น 

เมื!อวนัที!  12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 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 
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เมื!อวนัที! 5 เมษายน 2562 DPC ได้รับแจ้งคําชี" ขาดของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที! 28 มีนาคม 2562 ของข้อ
พิพาททั"งหมดขา้งตน้ โดยเสียงขา้งมากวินิจฉัยว่าขอ้ตกลงเรื!องผลประโยชน์ตอบแทนการให้บริการเครือข่ายร่วม 
(Roaming) (อตัรา 2.10 บาท) ชอบดว้ยกฎหมาย การปรับลดอตัราค่า Roaming เป็นอาํนาจและสิทธิของ กสท. ที!จะ
อนุมติัให้หรือไม่ก็ได ้จึงชี"ขาดให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที! 10 - 12 จาํนวนเงิน
รวม 1,749 ล้านบาท และเบี" ยปรับจาํนวน 364 ล้านบาท พร้อมเบี" ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นบัตั"งแต่เดือนเมษายน 2553 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 

ต่อมาเมื!อวนัที! 3 กรกฎาคม 2562  DPC ได้ยื!นคําร้องขอเพิกถอนคาํชี" ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขดาํที! 1582/2562 ขอเพิกถอนคาํชี"ขาดต่อไป 

ขณะนี"คดีดงักล่าวอยู่ในขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่าขอ้พิพาท
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด  ๆต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

4) กรณีความเสียหายเนื!องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC 
กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมื!อวันที!  8 เมษายน 2554 กสท. ได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที!  32/2554 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยุติธรรม เพื!อเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทั" งสิ"น 35 ลา้นบาท โดย กสท. กล่าวอา้งว่า 
DPC ผิดสัญญาให้ดําเนินการ เนื!องจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กับ
ผูใ้ช้บริการ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จาํนวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื!อ เป็น
เหตุให้ กสท. ไดรั้บความเสียหายเนื!องจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการระหว่างประเทศได ้เมื!อเลขหมาย
ดงักล่าวมีการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  

เมื!อวันที!  28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีค ําวินิจฉัยชี" ขาดให้ยกคําขอของ กสท. โดยชี" ขาดว่า  
ข้อพิพาทในคดีนี" เป็นเรื! องพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระทําอันเกิดจากการผิดสัญญาให้ดําเนินการ ดังนั" น 
ขอ้พพิาทในคดีนี" จึงไม่อยู่ในอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

เมื!อวนัที! 6 กนัยายน 2556 กสท. ได้ยื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที! 1767/2556 

เมื!อวนัที! 9 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาใหย้กคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดอนุญาโตตุลาการของ 
กสท. 

เมื!อวนัที! 27 พฤษภาคม 2563 กสท. ยื!นอุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่าขอ้พพิาทดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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5) กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“กสท.”) 

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

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

ในวนัที! 30 กันยายน 2562 DPC ได้รับคําชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที!  26 กันยายน 2562 วินิจฉัยข้อ
พิพาทหมายเลขดําที! 26/2557  และวันที! 11 ตุลาคม 2562 DPC ได้รับคาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที!  
10  ตุลาคม 2562 วินิจฉัยข้อพิพาทหมายเลขดาํที! 110/2555 โดยเสียงขา้งมากให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททั"ง 2 ฉบบัของ 
กสท.  

วนัที!  17 ธันวาคม 2562 กสท. ยื!นคดีหมายเลขดําที!  2754/2562 เพื!อเพิกถอนคําชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ในขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 110/2555 ต่อศาลศาลปกครองกลาง  

วนัที!  25 ธันวาคม 2562 กสท. ยื!นคดีหมายเลขดําที!  2908/2562 เพื!อเพิกถอนคําชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ในขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 26/2557  ต่อศาลศาลปกครองกลาง  

ขณะนี"ทั"ง 2 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า ผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่าง
มีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เนื!องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้ง
ทุกประการแลว้ 
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6) ภาระผูกพนัในหนงัสือคํ"าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ DPC มีหน้าที! ส่งมอบหนังสือคํ" าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพื!อเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปี
ดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือคํ"าประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานที!ผา่นมา  

กสท. มิไดค้ืนหนังสือคํ"าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าของปีดาํเนินงานที! 10 - 14 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทั"งสิ"น 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ส่วนลดค่าเชื!อมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ! งเป็นขอ้พิพาทที!อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ  

เมื!อวนัที!  8 ตุลาคม 2555 DPC ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น               
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 120/2555 เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชี"ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือคํ"าประกนั
ดงักล่าวให้แก่ DPC เนื!องจาก DPC ได้ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปีดาํเนินงานครบถ้วน 
และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้  

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

ต่อมาเมื!อวนัที! 13 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคาํร้องของ กสท. ที!ขอเพิกถอนคาํชี"ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการคดีหมายเลขดาํที! 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั"น
ถูกตอ้งและชอบดว้ยกฎหมายแลว้ คาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชนแต่อย่างใด ดงันั"น คาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยงัมีผลใชบ้งัคบัโดยสมบูรณ์ ทั"งนี"  
กสท. ไดย้ื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ ขณะนี"คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื!อว่าผลของคดีดงักล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดี เนื!องจาก DPC ไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการ ตามที!คณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางไดว้ินิจฉยัไวแ้ลว้ 
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7) กรณีการเรียกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั!วคราว 

เมื!อวนัที! 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื!นฟ้องสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”), 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มูฟ จาํกัด (“ทรู มูฟ”) และ DPC ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดี
หมายเลขดําที ! 918/2558 เพื !อให้ชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื! องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุ ้มครองตามประกาศ กสทช. เรื! อง มาตรการคุ้มครอง
ผูใ้ช้บริการเป็นการชั!วคราวในกรณีสิ"นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศพัท์เคลื!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 สํานักงาน 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 

เมื!อวนัที! 11 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ื!นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! 1651/2558 เพื!อ
เรียกร้องใหช้าํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
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 ร่วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,991 ล้านบาท พร้อมดอกเบี" ยใน

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

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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เมื!อวนัที! 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ไดย้ื!นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! 741/2559 เพื!อ
เรียกร้องใหช้าํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใชเ้ครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
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 สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 DPC ไดรั้บคาํร้องขอแกไ้ขคาํขอทา้ยฟ้องของ กสท. ลงวนัที! 24 กนัยายน 2562 
จากศาลปกครองกลางโดยปรับจาํนวนเงินที!เรียกร้อง ดงันี"  

คดีหมายเลขดาํที! 918/2558  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 5,109 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 3,651 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,457 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

คดีหมายเลขดาํที! 1651/2558 
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,169 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,946 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,223 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

คดีหมายเลขดาํที! 741/2559  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,858 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,336 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 522 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี 
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วนัที!  19 กุมภาพันธ์ 2563 DPC ยื!นคําคัดค้านคําร้องขอแก้ไขจาํนวนเงินที! เรียกร้องของคดีหมายเลขดําที! 
741/2559 

วนัที! 11 มีนาคม 2563 DPC ยื!นคาํคดัคา้นคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนเงินที!เรียกร้องของคดีหมายเลขดาํที! 918/2558 
และ 1651/2558 

ขณะนี"ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั         
เชื!อว่า DPC ไม่มีหน้าที!ต้องชาํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช ้เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที! กสท. เรียกร้อง เนื!องจาก DPC ได้ปฏิบติัถูกต้องตามประกาศ กสทช. แล้วทุกประการ 
ดังนั" นผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที! ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ                
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

8) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ที!มีคาํสั!งให้นําส่งรายได้จาก                      
การใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั!วคราว 

วันที!  16 พฤศจิกายน 2558 DPC  ยื!นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที! 1997/2558 เรื!อง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํส่ง
รายได้ช่วงมาตรการคุ ้มครองผูใ้ช้บริการ เนื!องจากสํานักงานกสทช. เรียกร้องให้ DPC นําส่งเงินรายได้จากการ
ให้บริการในช่วงมาตรการคุ้มครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที! 16 กันยายน 2556 ถึงวนัที! 17 กรกฎาคม 2557 
จาํนวน 628 ลา้นบาท 

ในเรื! องเดียวกันนี"  เมื!อวนัที!  16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) ได้ยื!นค ําฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็น 
คดีหมายเลขดาํที! 1441/2559 ขอให้ DPC นําส่งรายได้ช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที! 16 กนัยายน 
2556 ถึงวนัที!  17 กรกฎาคม 2557 จํานวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี" ยคํานวณถึงวันที!ฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อม
ดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้  นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะนาํส่งรายไดพ้ร้อมดอกผลและ
ดอกเบี"ยเสร็จสิ"น 

วนัที! 7 กันยายน 2561 สํานักงานมีหนังสือแจ้งมติของ กสทช. ให้ DPC นําส่งเงินรายไดจ้ากการให้บริการ
ในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการทั"งหมดเป็นจาํนวนเงิน 869 ลา้นบาท และเมื!อ กสทช. ได้เคยมีคาํสั!งให้ DPC 
นาํส่งเงินรายไดช่้วงที!หนึ!งไปแลว้ จาํนวน 628 ลา้นบาท คงเหลือเงินที!ตอ้งนาํส่งในครั" งนี"  จาํนวน 241 ลา้นบาท 
ซึ!งในวนัที! 7 ธันวาคม 2561 DPC ยื!นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื!อขอเพิกถอนมติกสทช. ดังกล่าวแล้ว 

วนัที! 19 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางแจง้คาํสั!งใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาททั"งสองเขา้ดว้ยกนั 
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โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่า DPC ได้ปฏิบัติตามประกาศ เรื!อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชั!วคราว 
ในกรณีสิ"นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! พ.ศ. 2556 ซึ! งกาํหนดให ้DPC 
ตอ้งนาํส่งเงินรายได้หลงัหักรายจ่ายให้แก่สํานักงานกสทช. เนื!องจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือที!จะนาํส่งให้แก่ กสทช. ตามที!ประกาศ
ดงักล่าวกาํหนดไว ้ 

ขณะนี"คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

9) กรณีการนาํเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC ไปให้ผู ้
ให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รายอื!นใชร่้วม 

เมื!อวนัที! 30 มิถุนายน 2559 กสท. ได้ยื!นขอ้พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับขอ้พิพาท สํานักงาน 
ศาลยุติธรรม เป็นข้อพิพาทหมายเลขดําที!  57/2559 เพื!อให้มีคําชี" ขาดให้ DPC ทําการรื" อถอนเครื!องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมที!มีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที! ย่านความถี! 2100 MHz รวมทั"งเครื!อง หรืออุปกรณ์โทร
คมอื!นๆ ของ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) และเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที!มีไวใ้ช้
สําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื!อนที!  ย่านความถี!  900 MHz หรือย่านความถี! อื!นรวมทั" งเครื! อง หรืออุปกรณ์ 
โทรคมอื!นๆ ของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ที!ติดตั"งบนสถานีฐาน จาํนวน 
97 แห่ง ตามสัญญาใหด้าํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท.   

โดยหาก DPC ไม่ยอมรื" อถอนไม่ว่ากรณีใด ขอให้ DPC ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท. เป็นเงินเดือนละ 4.84 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที! DPC คา้งชาํระ กสท. นบัถดัจากวนัยื!นคาํเสนอขอ้พิพาทเป็นตน้ไป
จนกว่าจะรื" อถอนเครื!องและอุปกรณ์เสร็จสิ"น และค่าเสียหายจากการยินยอมให้ บริษัท และ AWN ใช้ทรัพยสิ์นที! 
กสท. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ#  จาํนวน 97 สถานีฐาน ตั"งแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมเป็น
ค่าเสียหาย 175.19 ล้านบาท พร้อมดอกเบี" ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน และห้ามมิให้ DPC นําเครื!องและอุปกรณ์
โทรคมนาคม รวมทั" งโครงสร้างพื"นฐานโทรคมอื!นๆ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ ไปให้ผู้ให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื!อนที!รายอื!นใชร่้วม เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วนัที! 21 สิงหาคม 2563 กสท. ยื!นคาํร้องขอถอนขอ้พิพาท สืบเนื!องจากทั"งสองฝ่ายได้ทาํสัญญายุติขอ้พิพาท
ระหวา่งกนัแลว้เมื!อวนัที! 17 สิงหาคม 2563  

เมื!อวนัที! 26 สิงหาคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสั!งอนุญาตใหถ้อนฟ้องและจาํหน่ายคดีจากสารบบความ 
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10) กรณีการส่งมอบเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่ง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั DPC  

เมื!อวนัที! 28 มีนาคม 2561 DPC ได้รับคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที! 6/2561 ลงวนัที! 31 มกราคม 2561 ที! กสท. 
ได้ยื!นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เรียกร้องให้ DPC  
ส่งมอบเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ ตู้คอนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า 
ระบบคงสิทธิเลขหมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสียโอกาสจากการใช้อุปกรณ์ดงักล่าว รวม 13,431 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน หรือชาํระเป็นเงินในจาํนวนเดียวกนัแทนการส่งมอบเครื!องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมดงักล่าว  

เมื!อวนัที! 11 มกราคม 2564 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี"ขาดใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาทของ กสท. เป็นผลให ้DPC 
ไม่ตอ้งส่งมอบอุปกรณ์และชาํระค่าเสียโอกาสพร้อมดอกเบี"ยตามที! กสท.เรียกร้องทั"งหมด ทั"งนี"  กสท. สามารถ
ยื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางไดภ้ายใน 90 วนั 

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื!อว่า DPC ได้ปฏิบัติถูกต้อง ตามข้อสัญญาที!เกี!ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั" นผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

11) กรณีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่ง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั DPC 

วนัที! 15 กรกฎาคม 2557 DPC ไดย้ื!นคาํเสนอขอ้พิพาท เลขที! 49/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบั
ขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี"ขาดว่า เสาติดตั"งสายอากาศจาํนวน 152 ตน้ 
และ 115 ตูค้อนเทนเนอร์ ที! DPC โอนให้แก่ กสท. ไม่ใช่เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ที! DPC มีหน้าที!ตอ้ง
ส่งมอบให้แก่ กสท. ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ และขอคืนเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเช่าใชเ้สาจาํนวน  
2 ลา้นบาท 

เมื!อวนัที! 14 พฤศจิกายน 2561 DPC ไดรั้บคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 76/2561 ลงวนัที! 31 ตุลาคม 2561 ที! กสท. 
ไดย้ื!นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานกัระงับขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพื!อให้มีคาํชี" ขาด
ให้ DPC ส่งมอบเสาโทรคมนาคม (Tower) จาํนวน 155 ต้น โดยหาก DPC ไม่สามารถส่งมอบได้ให้ DPC ชาํระ
ค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 72 ลา้นบาท และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจสําหรับการใช้เสา และการใช้ตูค้อนเทนเนอร์
รวมดอกเบี"ยแลว้เป็นเงิน 284 ลา้นบาท และ 145 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมเป็นเงินทั"งสิ"น 501 ลา้นบาท 

DPC ได้รับสําเนาคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที! 8 เมษายน 2563 โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียง
ขา้งมากมีคาํชี"ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ DPC ทั"งนี"  DPC มีสิทธิขอเพิกถอนคาํชี"ขาดภายใน 90 วนั นบัแต่
ไดรั้บคาํชี"ขาด 
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วนัที! 14 พฤษภาคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสั!งให้แกไ้ขขอ้ผิดพลาดในคาํชี"ขาดทาํใหก้าํหนดระยะเวลา
ยื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเปลี!ยนเป็นวนัที! 12 สิงหาคม 2563 

วนัที! 11 สิงหาคม 2563 DPC ยื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง  

วนัที! 21 สิงหาคม 2563 DPC ยื!นคาํร้องขอถอนคาํร้องเพิกถอนคาํชี"ขาด เนื!องจากทั"งสองฝ่ายไดท้าํสัญญายติุขอ้
พิพาทระหวา่งกนัแลว้เมื!อวนัที! 17 สิงหาคม 2563  

เมื!อวนัที! 26 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํสั!งอนุญาตให้ถอนคาํร้องเพิกถอนคาํชี"ขาด และให้จาํหน่าย
คดีจากสารบบความ 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) 

1) กรณีติดตั"งหรือเชื!อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี! 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานที! บริษทั ดิจิตอล 
โฟน จาํกัด (“DPC”) ส่งมอบกรรมสิทธิ# ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“CAT”) ตามสัญญา
ใหด้าํเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC (“สัญญาอนุญาตฯ”) 

เมื!อวนัที! 30 มิถุนายน 2559 กสท. ไดย้ื!นฟ้อง AWN ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีดาํที! 1039/2559 เพื!อให้รื" อถอน
เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที!มีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! ย่านความถี! 2100 MHz และหรือ
เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื!นๆ ของ AWN ที!ติดตั"งบนสถานีฐาน จาํนวน 67 แห่ง ตามสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท.  ดงันั"น กสท. จึงเรียกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสียหาย
จากการใช้ทรัพยสิ์นที!  กสท. อ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ#  ตั" งแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 
จาํนวน 57.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี" ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัถัดจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ
ค่าเสียหายเสร็จสิ"น และค่าเสียหายเดือนละ 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที!คา้งชาํระ
ให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดําเนินการรื" อถอนอุปกรณ์ดังกล่าวออกเสร็จสิ"น และห้ามมิให้ AWN  
นาํเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! ย่านความถี! 2100 MHz และหรือเครื!อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื!นๆ มาติดตั"งหรือเชื!อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ 
ระหวา่ง กสท. กบั DPC  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วนัที! 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสั!งให้โอนคดีนี" ไปศาลแพ่งขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 1680/2561 
โดยขณะนี"คดีดงักล่าวอยู่ในขั"นตอนของการพจิารณาของศาลแพ่ง 

วนัที! 21 สิงหาคม 2563 กสท. ยื!นคาํร้องขอถอนฟ้อง สืบเนื!องจากทั"งสองฝ่ายไดท้าํสัญญายติุขอ้พิพาทระหวา่งกนัแลว้
เมื!อวนัที! 17 สิงหาคม 2563  

เมื!อวนัที! 26 สิงหาคม 2563 ศาลแพ่งมีคาํสั!งอนุญาตให้ถอนฟ้อง และให้จาํหน่ายคดีจากสารบบความ 
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2) กรณีเรียกร้องให้ชาํระค่าใชเ้ครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสื!อสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใช้
ไฟฟ้าในทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 
(มหาชน) (“AIS”) และ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”)  

เมื!อวนัที! 11 กุมภาพนัธ์ 2560 AWN ไดรั้บคาํฟ้องศาลแพ่ง คดีหมายเลขดาํที! 454/2560 ลงวนัที! 31 มกราคม 2560 
ของทีโอที โดยเรียกร้องให้ AWN ชาํระค่าใช้เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสื!อสัญญาณใน
อาคารและค่าร่วมใช้ไฟฟ้า ซึ! ง AWN ใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว ตั"งแต่วนัที! 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที! 
30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 559.62 ลา้นบาท และดอกเบี"ยคาํนวณจนถึงวนัที!ฟ้องคดี จาํนวน 15.87 ลา้นบาท รวม
เงินตน้และดอกเบี"ยจาํนวน 575.49 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน 559.62 ลา้นบาท 
นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ 

วนัที! 31 พฤษภาคม 2561 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้ AWN ชาํระค่าใชเ้ครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมค่าบริการ
ระบบสื!อสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใชไ้ฟฟ้าพร้อมดอกเบี"ยใหแ้ก่ทีโอที 

วนัที! 19 พฤศจิกายน 2561 AWN ไดย้ื!นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลแพ่งที!ศาลอุทธรณ์ 

ต่อมาเมื!อวนัที! 25 กนัยายน 2562 ทีโอทีและ AWN ไดท้าํสัญญาระงบัขอ้พิพาทดงักล่าว โดย AWN ชาํระค่าใชเ้ครื!อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมพร้อมดอกเบี"ยใหแ้ก่ทีโอทีตามคาํพิพากษาของศาลแพ่ง  

เมื!อวนัที! 2 ตุลาคม 2562 AWN ไดย้ื!นคาํร้องขอถอนอุทธรณ์ที!ศาลอุทธรณ์ โดยทีโอทีไม่คดัคา้นการขอถอนอุทธรณ์  

เมื!อวนัที! 20 เมษายน 2563 AWN ได้รับแจ้งว่า ศาลแพ่งได้อ่านคาํสั!งศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์มีคาํสั!ง
อนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ และจําหน่ายคดีจากสารบบความศาลอุทธรณ์แล้ว เมื!อวนัที!  23 มกราคม 2563  
คดีถือเป็นที!สิ"นสุด 
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3) กรณีการฟ้องเพิกถอนคาํสั!ง กสทช. ในเรื!องการใหบ้ริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คลื!อนที! (MNP) 

ในระหว่างปี 2558 - 2563 AWN ได้รับคาํสั!งกาํหนดมาตรการบงัคบัทางปกครอง (“คาํสั!ง”) จาก สํานกังาน กสทช. 
ให้ชําระค่าปรับทางปกครองกรณีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื!อนที! เป็นเงิน 221 ล้านบาท 
และ 605 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ! ง AWN ไดย้ื!นฟ้องเพิกถอนคาํสั!งดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํ
ที! 1357/2560 และคดีหมายเลขดาํที! 2212/2563 ตามลาํดับ โดยเมื!อวนัที! 26 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองกลาง 
ไดมี้คาํพิพากษาในคดีหมายเลขดาํที! 1357/2560 ให้เพิกถอนคาํสั!งกาํหนดค่าปรับทางปกครองในส่วนที!เกินกว่า 
20,000 บาทต่อวนั เป็นผลทาํให้ค่าปรับทางปกครองลดลงเหลือ 0.82 ลา้นบาท ซึ! งในวนัที! 25 กนัยายน 2563 
AWN ยื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื!อให้เพกิถอนคาํสั!งกาํหนดค่าปรับทางปกครองทั"งหมด ขณะนี"อยู่ใน
ขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

สาํหรับคดีหมายเลขดาํที! 2212/2563 อยูใ่นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า AWN ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั"นผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

บริษัท ไมโม่ เทค จํากัด (“MMT”) 

การเรียกร้องให้ชาํระค่าเสียหาย กรณี MMT บอกเลิกสัญญาว่าจา้งพิมพง์านกบั บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

เมื!อวนัที! 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกัด ไดย้ื!นฟ้องต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลข
ดาํที! 1016/2562 เรียกร้องค่าเสียหายจาก MMT กรณีถูก MMT บอกเลิกสัญญาว่าจา้งพิมพ์งาน โดยเรียกร้อง
ค่าเสียหายและค่าขาดรายไดเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 280 ลา้นบาท 

เมื!อวนัที! 28 มกราคม 2564 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องบริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั เนื!องจาก
บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั ปฏิบติัผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามที!เรียกร้องมา 
ในคดีนี"  ทั"งนี"  บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั มีสิทธิอทุธรณ์ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที!ศาลมีคาํพิพากษา 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อวา่ MMT ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั"นผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 
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40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เงินปันผล 

ในการประชุมคณะกรรมการเมื!อวนัที! 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 6.92 บาท ซึ! งบริษทัได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 3.24 บาท ในการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื!อวนัที! 3 กนัยายน 2563 ทั"งนี"การเสนอดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที!ประชุม
ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี"ไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมื!อวนัที! 8 กุมภาพนัธ์ 2564 


