
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงิน
สดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน 
ของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18 16,970,121          18,420,769          720,280               614,806               

เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 3 1,433,155            1,909,701            -                 -               

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 11,200                 11,200                 -                 -               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 18 17,461,121          17,781,190          1,794,898            1,753,890            

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 5 1,397,597            1,448,323            -                 -               

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 -                 -               60,673,000          52,543,000          

สินคา้คงเหลือ 3,188,983            2,372,086            -                 -               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 6,672                   1,092                   -                 -               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 19 280,841               -               -                 -               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 438,508               211,038               4,184                   5,291                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 41,188,198          42,155,399          63,192,362          54,916,987          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6 110,031               110,031               67,695                 67,695                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                 -               35,266,158          33,819,366          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 693,728               799,044               -                 -               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 33,728                 31,588                 -                 -               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 117,184,140        122,517,638        58,474                 56,166                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 54,690,532          58,722,695          187,582               225,706               

คา่ความนิยม 2,881,700            2,881,700            -                 -               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 9 9,315,262            7,122,853            7,593                   6,404                   

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 9 137,828,725        110,219,201        -               -               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,130,815            4,120,355            484,933               485,422               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,589,154            1,490,073            304,078               318,805               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 328,457,815        308,015,178        36,376,513          34,979,564          

รวมสินทรัพย์ 369,646,013        350,170,577        99,568,875          89,896,551          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 -               4,900,000            -               -               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 11, 18 40,348,455          40,570,675          2,722,274            2,779,758            

ประมาณการส าหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 5,248,417            5,248,417            5,107,843            5,107,843            

รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหน้า 4,386,859            4,348,673            9,177                   9,177                   

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 1,433,155            1,909,701            -               -               

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10, 18 12,738,399          13,848,369          -               -               

ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 14,082,801          10,538,021          -               -               

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10, 18 10,497,028          10,212,817          121,586               116,638               

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10, 18 -                 -               5,370,000            5,080,000            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,069,644            1,867,303            33,016                 35,691                 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 19 -                 297,202               -               -               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 65,619                 72,246                 93                         93                         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 90,870,377          93,813,424          13,363,989          13,129,200          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาว 10, 18 80,897,709          79,301,185          6,492,320            -               

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10, 18 44,361,338          48,150,497          75,332                 118,716               

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,219,963            3,179,944            400,042               394,890               

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 12 67,985,316          42,911,011          -                 -               

ส่วนปรับมูลคา่ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมรอรับรู้ 1, 20 -                 3,283,533            -                 -               

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19 937,429               1,225,258            -                 -               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,703,568            2,616,358            22,259                 20,104                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 200,105,323        180,667,786        6,989,953            533,710               

รวมหนีสิ้น 290,975,700        274,481,210        20,353,942          13,662,910          

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2564

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 2,974 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 

ช าระครบแลว้ 2,973,926            2,973,554            2,973,926            2,973,554            

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 22,506,296          22,446,531          22,506,296          22,446,531          

ส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืน

   ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (669,657)              (669,657)              -               -               

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 500,000               500,000               500,000               500,000               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53,625,042          50,882,428          53,625,042          50,882,428          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (390,331)              (568,872)              (390,331)              (568,872)              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 78,545,276          75,563,984          79,214,933          76,233,641          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 125,037               125,383               -                 -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 78,670,313          75,689,367          79,214,933          76,233,641          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 369,646,013        350,170,577        99,568,875          89,896,551          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มถุินายน 2564

หน่วย : พันบาท



 หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ 18 35,641,327      35,723,576      451,872           545,844           

รายไดจ้ากการขาย 18  7,115,590        6,532,313        -             -             

รวมรายได้ 42,756,917      42,255,889      451,872           545,844           

ต้นทุน

ตน้ทุนการให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ 18 (21,012,175)    (20,395,512)    (271,517)          (271,786)          

ตน้ทุนขาย (6,923,134)       (6,371,784)       -             -             

รวมต้นทุน (27,935,309)    (26,767,296)    (271,517)          (271,786)          

ก าไรขั้นต้น 14,821,608      15,488,593      180,355           274,058           

ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (1,237,474)       (1,600,174)       (444)                 (102)                 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (3,907,862)       (4,425,494)       (20,463)            (11,377)            

รวมต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (5,145,336)       (6,025,668)       (20,907)            (11,479)            

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 9,676,272        9,462,925        159,448           262,579           

รายไดท้างการเงิน 18 55,935             102,620           111,865           101,702           

รายไดอ่ื้น 18 568,221           81,410             18,614             39,211             

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 

ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 7, 8 (32,546)            80                    6,854,272        6,717,331        

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ (332,997)          699,787           (1,394)              624                  

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 175,552           (349,915)          -             -             

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (37,652)            (39,847)            (37,652)            (39,837)            

ตน้ทุนทางการเงิน 18 (1,460,442)       (1,545,804)       (32,320)            (14,727)            

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 8,612,343        8,411,256        7,072,833        7,066,883        

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (1,571,088)       (1,410,710)       (32,016)            (65,769)            

ก าไรส าหรับงวด 7,041,255        7,000,546        7,040,817        7,001,114        

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 7,040,817        7,001,114        7,040,817        7,001,114        

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 438                  (568)                 -             -             

ก าไรส าหรับงวด 7,041,255        7,000,546        7,040,817        7,001,114        

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 16

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 2.37                 2.35                 2.37                 2.35                 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 2.37                 2.35                 2.37                 2.35                 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท



 

2564 2563 2564 2563

ก าไรส าหรับงวด 7,041,255       7,000,546       7,040,817       7,001,114       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 2,417              -            -            -            

    ขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (40,427)           (102,029)         -            -            

    ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัยอ่ยท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย -            -            (29,925)           (81,623)           

    ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 8,085              20,406            -            -            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ (29,925)           (81,623)           (29,925)           (81,623)           

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 7,011,330       6,918,923       7,010,892       6,919,491       

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 7,010,892       6,919,491       7,010,892       6,919,491       

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 438                 (568)                -            -            

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 7,011,330       6,918,923       7,010,892       6,919,491       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท



 หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ 18 71,816,465      72,103,488      903,744           979,157           

รายไดจ้ากการขาย 18  16,801,619      12,997,799      -             -             

รวมรายได้ 88,618,084      85,101,287      903,744           979,157           

ต้นทุน

ตน้ทุนการให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ 18 (42,138,414)    (40,733,604)    (584,944)          (582,975)          

ตน้ทุนขาย (16,551,584)    (12,790,719)    -             -             

รวมต้นทุน (58,689,998)    (53,524,323)    (584,944)          (582,975)          

ก าไรขั้นต้น 29,928,086      31,576,964      318,800           396,182           

ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (2,879,785)       (3,362,007)       (629)                 (515)                 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (7,759,398)       (8,936,809)       (47,320)            (39,553)            

รวมต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (10,639,183)    (12,298,816)    (47,949)            (40,068)            

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 19,288,903      19,278,148      270,851           356,114           

รายไดท้างการเงิน 18 119,665           194,622           173,208           246,451           

รายไดอ่ื้น 18 726,996           308,274           39,682             51,738             

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 

ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 7, 8 (93,338)            (7,341)              13,388,830      13,321,234      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ (893,646)          (218,481)          (1,722)              (47)                   

ก าไรจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 513,283           137,860           -             -             

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (82,212)            (79,838)            (82,212)            (79,808)            

ตน้ทุนทางการเงิน 18 (2,846,149)       (3,110,145)       (43,784)            (33,271)            

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 16,733,502      16,503,099      13,744,853      13,862,411      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (3,047,726)       (2,745,591)       (60,147)            (105,103)          

ก าไรส าหรับงวด 13,685,776      13,757,508      13,684,706      13,757,308      

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 13,684,706      13,757,308      13,684,706      13,757,308      

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,070               200                  -             -             

ก าไรส าหรับงวด 13,685,776      13,757,508      13,684,706      13,757,308      

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 16

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 4.60                 4.63                 4.60                 4.63                 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 4.60                 4.63                 4.60                 4.63                 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท



 

2564 2563 2564 2563

ก าไรส าหรับงวด 13,685,776     13,757,508     13,684,706     13,757,308     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 5,162              -            -            -            

    ก  าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 284,689          (294,868)         -            -            

    ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัยอ่ยท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย -            -            232,913          (235,894)         

    ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั (56,938)           58,974            -            -            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 232,913          (235,894)         232,913          (235,894)         

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 13,918,689     13,521,614     13,917,619     13,521,414     

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 13,917,619     13,521,414     13,917,619     13,521,414     

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,070              200                 -            -            

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 13,918,689     13,521,614     13,917,619     13,521,414     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท



ส่วนต า่กว่าทุนอ่ืน

ส่วนต า่จาก ส ารองส าหรับ ส่วนของ

การเปลี่ยนแปลง การจ่ายโดย ก าไรจาก  ส ารอง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น ทุนส ารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน  ส ารองรายการ การเปลี่ยนแปลง อ่ืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ในบริษทัย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ป้องกันความเส่ียง ในมูลค่ายุติธรรม ผู้ถือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,973,178          22,386,070        (669,657)            500,000             43,755,735        189,745             161,187             (721,882)            45,457               (325,493)            68,619,833        128,071             68,747,904        

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทุนจดทะเบียน 13 376                    60,461               - - - (60,837)              - - - (60,837)              - - -             

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 13 -               -               - - - 11,182               - - - 11,182               11,182               - 11,182               

เงินปันผลจ่าย 17 -               -               -             - (10,583,800)       - - - - - (10,583,800)       (432)                   (10,584,232)       

รวมเงินทุนที่ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 376                    60,461               -             - (10,583,800)       (49,655)              - - - (49,655)              (10,572,618)       (432)                   (10,573,050)       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 376                    60,461               -             -             (10,583,800)       (49,655)              - - - (49,655)              (10,572,618)       (432)                   (10,573,050)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -               -               -               -               13,757,308        -               -               (235,894)            -               (235,894)            13,521,414        200                    13,521,614        

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -               -               -               -               13,757,308        -               -               (235,894)            -               (235,894)            13,521,414        200                    13,521,614        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 2,973,554          22,446,531        (669,657)            500,000             46,929,243        140,090             161,187             (957,776)            45,457               (611,042)            71,568,629        127,839             71,696,468        

ก าไรสะสม

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



ส่วนต า่กว่าทุนอ่ืน

ส่วนต า่จาก ส ารองส าหรับ ส่วนของ

การเปลี่ยนแปลง การจ่ายโดย ก าไรจาก  ส ารอง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น ทุนส ารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน การแปลงค่า  ส ารองรายการ การเปลี่ยนแปลง อ่ืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไ่ม่มอี านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ในบริษทัย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน งบการเงิน ป้องกันความเส่ียง ในมูลค่ายุตธิรรม ผู้ถือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 2,973,554        22,446,531        (669,657)          500,000           50,882,428        146,535           161,187           2,921               (922,874)          43,359             (568,872)          75,563,984      125,383           75,689,367      

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีไ่ด้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทนุจดทะเบียน 13 372                  59,765               - - - (60,137)           - - - - (60,137)           - - -           

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 13 -            -              - - - 5,765               - - - - 5,765               5,765               - 5,765               

เงินปันผลจ่าย 17 -            -              - - (10,942,092)       - - - - - - (10,942,092)     (536)                (10,942,628)     

รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 372                  59,765               - - (10,942,092)       (54,372)           - - - - (54,372)           (10,936,327)     (536)                (10,936,863)     

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษทัย่อย

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ย -            - - - - -            - - - - - - (880)                (880)                

 รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษทัย่อย - - - - - - - - - - - - (880)                (880)                

 รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 372                  59,765               - - (10,942,092)       (54,372)           - - - - (54,372)           (10,936,327)     (1,416)             (10,937,743)     

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -            -              - - 13,684,706        -            - 5,162               227,751           - 232,913           13,917,619      1,070               13,918,689      

รวมก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -            -              - - 13,684,706        -            -            5,162               227,751           -            232,913           13,917,619      1,070               13,918,689      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 2,973,926        22,506,296        (669,657)          500,000           53,625,042        92,163             161,187           8,083               (695,123)          43,359             (390,331)          78,545,276      125,037           78,670,313      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พนับาท

ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
งบการเงนิรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



ส่วนแบ่ง (ขาดทุน)

ส ารองส าหรับ ก าไรจาก ส ารอง เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน การเปลีย่นแปลง ในบริษทัย่อย อ่ืนของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ในมูลค่ายตุิธรรม ทีใ่ช้วธีิส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 2,973,178            22,386,070          500,000               43,755,735    189,745               161,187               16,682                 (693,107)                 (325,493)              69,289,490          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทนุจดทะเบียน 13 376                      60,461                 -                 -           (60,837)                -                 -                 -                    (60,837)                -                 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 -                 -                 -                 -           11,182                 -                 -                 -                    11,182                 11,182                 

เงินปันผลจ่าย 17 -                 -                 -                 (10,583,800)   -                 -                 -                 -                    -                 (10,583,800)         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 376                      60,461                 -                 (10,583,800)   (49,655)                -                 -                 -                    (49,655)                (10,572,618)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -                 -                 -                 13,757,308    -                 -                 -                 (235,894)                 (235,894)              13,521,414          

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                 -                 13,757,308    -                 -                 -                 (235,894)                 (235,894)              13,521,414          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 2,973,554            22,446,531          500,000               46,929,243    140,090               161,187               16,682                 (929,001)                 (611,042)              72,238,286          

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นก าไรสะสม

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)

ส ารองส าหรับ ก าไรจาก ส ารอง เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน การเปลีย่นแปลง ในบริษทัย่อย อ่ืนของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ในมูลค่ายตุิธรรม ทีใ่ช้วธีิส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 2,973,554            22,446,531          500,000               50,882,428          146,535               161,187               16,556                 (893,150)                     (568,872)              76,233,641          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทนุจดทะเบียน 13 372                      59,765                 -                 -                 (60,137)                -                 -                 -                  (60,137)                -               

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 -                 -                 -                 -                 5,765                   -                 -                 -                  5,765                   5,765                   

เงินปันผลจ่าย 17 -                 -                 -                 (10,942,092)         -                 -                 -                 -                  -                 (10,942,092)         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 372                      59,765                 -                 (10,942,092)         (54,372)                -                 -                 -                  (54,372)                (10,936,327)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -                 -                 -                 13,684,706          -                 -                 -                 232,913                      232,913               13,917,619          

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                 -                 13,684,706          -                 -                 -                 232,913                      232,913               13,917,619          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 2,973,926            22,506,296          500,000               53,625,042          92,163                 161,187               16,556                 (660,237)                     (390,331)              79,214,933          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



 หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 13,685,776       13,757,508      13,684,706      13,757,308      
รายการปรับปรุง 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 9 26,385,915       25,868,567      68,144             77,167             
รายไดท้างการเงิน (119,665)          (194,622)          (173,208)          (246,451)          
ตน้ทุนทางการเงิน 2,846,149         3,110,145        43,784             33,271             
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,003,171         1,621,602        -             -             
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 5,765                11,182             5,765               11,182             
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั การลดมูลคา่ของสินคา้
และตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ 24,659              (78,830)            -             -             

ขาดทุนจากอุปกรณ์ท่ียกเลิกการใชง้าน 9 310,084            372,802           -             -             
ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 52,361              330,820           -             -             
(ก าไร) ขาดทุนจากการขาย และตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 7,687                15,521             (1,413)              (3,171)              
(ก าไร) ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน และการ
วดัมูลคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 223,687            (81,090)            1,683               (70)                   

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุน ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม
ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 7, 8 93,338              7,341               (13,388,830)    (13,321,234)    

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 102,483            96,356             25,632             10,958             
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,047,726         2,745,591        60,147             105,103           

เงินสดไดม้าจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 47,669,136       47,582,893      326,410           424,063           

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน
เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 476,546            257,382           -             -             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (673,711)          (3,195,101)       (10,639)            (34,722)            
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (1,635)               (74,785)            -             -             
สินคา้คงเหลือ (841,556)          1,755,545        -             -             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (226,604)          214,648           1,107               61,020             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (151,343)          (343,466)          14,727             (58,792)            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,504,341)       (2,875,131)       (110,139)          (93,689)            
รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหน้า 38,186              198,149           -             -             
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ (476,546)          (257,382)          -             -             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,616)               18,453             -             149                  
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน (3,141)               (107,536)          -             -             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (17,106)             (10,620)            -             -             

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 44,281,269       43,163,049      221,466           298,029           
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (92,566)             (49,156)            (24,044)            (10,450)            
จ่ายภาษีเงินได้ (2,919,228)       (788,657)          (62,332)            (18,720)            

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 41,269,475       42,325,236      135,090           268,859           

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 119,949            196,681           142,839           345,477           
ซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม (10,993,326)     (12,660,501)     (14,963)            (15,640)            
จ าหน่ายอุปกรณ์ 32,298              8,938               6,407               946                  
จ่ายช าระใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 12 (8,818,800)       (1,960,229)       -             -             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนสุทธิ 18 -              -             (8,130,000)       (1,176,000)       
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน 8 -              (225,900)          -             -             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -              -             -             (25,000)            
รับเงินปันผล 15,000              9,000               12,174,950      9,607,864        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (19,644,879)     (14,632,011)     4,179,233        8,737,647        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,875,503)       (2,210,872)       (35,027)            (40,572)            
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 10 (5,860,175)       (5,591,778)       (56,817)            (63,672)            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ 10 (4,900,000)       -             -             -             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนสุทธิ 10, 18 -              -             290,000           300,000           
รับเงินกูย้มืระยะยาว 10 8,000,000         5,000,000        6,500,000        -             
จ่ายช าระหน้ีสินระยะยาว 10 (7,490,580)       (8,114,280)       -             -             
เงินสดรับจากการออกหุน้ -              -             35,087             33,188             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (880)                  -             -             -             
จ่ายเงินปันผล 17 (10,942,628)     (10,584,232)     (10,942,092)    (10,583,800)    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (23,069,766)     (21,501,162)     (4,208,849)       (10,354,856)    

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนของยอดคงเหลือ
    ในสกลุเงินตราต่างประเทศ (5,478)               (2,200)              -             -             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,450,648)       6,189,863        105,474           (1,348,350)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 18,420,769       19,636,628      614,806           1,975,220        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 16,970,121       25,826,491      720,280           626,870           

-                        
ข้อมูลเพิม่เติมส าหรับงบกระแสเงนิสด

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

ยอดหน้ีคา้งช าระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน ใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 153,203,077     155,816,087    201,102           297,655           

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

 

หมายเหตุ       สารบัญ 

1. การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล 
3. เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
4. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
5. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
6. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
7. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
8. เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 
9. รายจ่ายฝ่ายทุน 
10. หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
11. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
12. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 
13. การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
14. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานและการจ าแนกรายได ้
15. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
16. ก าไรต่อหุน้ 
17. เงินปันผล 
18. บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
19. เคร่ืองมือทางการเงิน 
20. ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
21. เหตุการณ์ส าคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความท่ีส าคญั 
22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
23. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล
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1. การด าเนินงานและข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และ 
ท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2534  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.44  
(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.31 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 23.32) ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษัท คือ ให้บริการท่ีปรึกษาและบริหารงานให้กับบริษัทย่อย และการประกอบธุรกิจ 
ท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) สรุปไดด้งัน้ี 

1) การเป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายใตค้ล่ืนความถ่ี 2.1 GHz โดย บริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็นผู ้ด าเนิ นการและให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใตช่้วงคล่ืนความถ่ีวิทยคุมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz - 2155 MHz 
ตามใบอนุญาตเลขท่ี NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัท่ี 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN ไดรั้บสิทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 7 ธันวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 6 ธันวาคม 2570 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 1800 MHz 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใตช่้วงคล่ืน
ความถ่ีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุญาตเลขท่ี 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1) (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ไดรั้บสิทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัท่ี 15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพัน
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 900 MHz 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใตช่้วงคล่ืน
ความ ถ่ีวิทยุคมนาคมระหว่าง  895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุญาตเลขท่ี 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2) (“ใบอนุญาต”) ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ดว้ยราคาประมูลรวม
ทั้งส้ิน 75,654 ลา้นบาทโดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2574 AWN มีภาระผูกพนัจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 

ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นการประมูลเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 AWN ไดช้ าระเงินงวดแรก
เป็นจ านวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8,603 ลา้นบาท พร้อมวาง
หนังสือค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ้าประกนัการช าระเงินในส่วนท่ีเหลือให้กบั กสทช. โดยเงินงวดท่ี 2 
และ 3 อีกร้อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะช าระในปีท่ีสองและปีท่ีสามนับจากวนัจ่ายช าระคร้ังแรก และ
ส่วนท่ีเหลือจะช าระในปีท่ีส่ี 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติท่ี 4/2562 ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช.”) พิจารณาแบ่งช าระเงินจากการประมูลคล่ืนความถ่ีทั้งหมดท่ีผูรั้บใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ี 890-915 MHz/935-960 MHz ตอ้งช าระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กนั โดยให้
ผูรั้บใบอนุญาตท่ีไม่สามารถช าระเงินจากการประมูลคล่ืนความถ่ีได้ตามเง่ือนไขการช าระเงินเดิมแจ้ง
ความจ านงในการขอแบ่งช าระดังกล่าวไปยงั กสทช. ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีค าสั่งน้ีมีผลใช้บังคับ 
อยา่งไรก็ตาม การขอแบ่งช าระอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมขอรับ
การจดัสรรคล่ืนความถ่ี 700 MHz ท่ี กสทช. จะพิจารณาจดัสรรดว้ย 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 AWN ไดย้ื่นหนงัสือถึงส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“ส านกังาน กสทช.”) เพื่อแจง้ความประสงคข์อแบ่งช าระเงิน
ประมูลคล่ืนความถ่ี 900 MHz 
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เม่ือวันท่ี  19 มิ ถุนายน 2562 AWN ได้เข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีส าหรับกิจการ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อส านกังาน กสทช. และเป็นผูไ้ดรั้บจดัสรรคล่ืนความถ่ี 700 MHz จ านวน 1 ชุด 
ซ่ึงต่อมา AWN ไดรั้บหนงัสือจาก กสทช. ยืนยนัว่า AWN ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดของค าสั่ง คสช. ท่ี 4/2562 
ส่งผลให้ AWN ไดรั้บสิทธิในการแบ่งช าระเงินประมูลคล่ืนความถ่ี 900 MHz ตามเง่ือนไขใหม่ท่ีระบุใน
ค าสั่ง คสช. ท่ี 4/2562 ดงักล่าว และแจง้ขอ้มูลการแบ่งช าระเงินออกเป็นสิบงวด งวดละเท่า  ๆ กนั ทั้งน้ี 
AWN ได้ท าการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่ายของคล่ืนความถ่ี 900 MHz 
โดยพิจารณาระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีเปล่ียนแปลงไปและการเขา้ร่วมรับการจดัสรรคล่ืนความถ่ี 700 MHz 
ผลต่างท่ีเกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคล่ืนความถ่ี 900 MHz 
ตามเง่ือนไขเดิมและเง่ือนไขใหม่ รับรู้เป็นส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมรอรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการไดร้ับใบอนุญาตให้ใชค้ลื่นความถ่ี 
700 MHz เม่ือ AWN ไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 700 MHz  

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 1800 MHz 

เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2561 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใตช่้วงคล่ืน
ความถ่ีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1740 MHz - 1745 MHz  และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุญาตเลขท่ี 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3) (“ใบอนุญาต”) ลงวนัท่ี 21 กันยายน 2561 โดย AWN ได้รับสิทธิ                      
ตามใบอนุญาตดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2576 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 700 MHz  

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2562 AWN ได้รับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี 700 MHz จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ภายใตช่้วงคล่ืนความถ่ีวิทยุ
คมนาคมระหว่าง 723 MHz - 733 MHz  และ 778 MHz - 788 MHz ก าหนดระยะเวลา 15 ปี เร่ิมตั้ งแต่
วนัท่ี 15 มกราคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2579 ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นประกาศ กสทช.  
ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 2600 MHz 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผู ้ด าเนินการและให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายใต ้
ช่วงคล่ืนความถ่ีวิทยุคมนาคมระหว่าง 2500 MHz - 2600 MHz ตามใบอนุญาตเลขท่ี NBTC/FREQ/TEL/55/1  
(เพิ่มเติมคร้ังท่ี 4) (“ใบอนุญาต”) ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย AWN ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว  
เร่ิมตั้ งแต่วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันท่ี  20 กุมภาพันธ์ 2578 AWN มีภาระผูกพันจะต้องปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 26 GHz 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใต้
ช่วงความถ่ีวิทย ุ25.2 GHz - 26.4 GHz ตามใบอนุญาตเลขท่ี FREQ/TEL/001 ลงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 
โดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 
2579 AWN มีภาระผูกพนัจะต้องปฏิบัติตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา
ตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 700 MHz 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใตช่้วง
คล่ืนความถ่ีวิทยุคมนาคม 700 MHz ระหว่าง 733 MHz - 738 MHz  และ 788 MHz - 793 MHz ตาม
ใบอนุญาตเลขท่ี FREQ/TEL/001 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2564 โดย AWN ได้รับสิทธิตาม
ใบอนุญาตดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2579 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 
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2) บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด (“SBN”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ส าหรับ
ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ท่ีไม่ใช้
คล่ืนความถ่ี ระดับชาติ ตามใบอนุญาตเลขท่ี B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 
2560 โดยมีก าหนดส้ินสุดวนัท่ี 19 มีนาคม 2575 นอกจากน้ี SBN ไดรั้บใบอนุญาตจาก กสทช. ส าหรับ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ แต่ละฉบบัมีระยะเวลา 1 - 8 ปี ทั้งน้ี SBN มีภาระผูกพนั
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 

3) บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จ ากัด  (มหาชน) (“CSL”)  บริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ส าหรับใบอนุญาต  
ดา้นอินเตอร์เน็ต ประเภท 2 และ ดา้นโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพื่อด าเนินการ และให้บริการ
เก่ียวกบัศูนยข์อ้มูลอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ - ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม เพื่อการส่ือสารทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และจ าหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 

ตามขอ้ก าหนดของ กสทช. หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมิไดก้ระท าการท่ีขดัต่อเง่ือนไขในใบอนุญาตโดยผิดใน
ลกัษณะท่ีส าคญัหรือเป็นความผิดท่ีร้ายแรง กสทช. จะพิจารณาการต่อใบอนุญาตตามขั้นตอนปกติ 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

  ประเทศที่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั้ง ณ วันที่  ณ วันที่ 

   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2564  2563 

บริษัทย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
      
บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั หยดุให้บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ไทย 98.55  98.55 
      
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากดั ผูใ้ห้บริการเครือข่ายช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย 99.99  99.99 
      
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จ ากดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์และการ 

  ช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

      
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ไทย 99.99  99.99 
      
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีบนคลื่นความถี่ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี และให้บริการ
โทรศพัท์ระหว่างประเทศ ให้บริการ
โทรคมนาคม บริการโครงข่ายโทรคมนาคม 
และให้บริการอินเตอร์เน็ต 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จ ากดั 

ผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ และ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ ากดั ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีและ
อุปกรณ์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จ ากดั ผูใ้ห้บริการพ้ืนท่ี ท่ีดินและอาคารรวมทั้งส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่ เทค จ ากดั ผูพ้ฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ (IT) บริการ
รวบรวมขอ้มูลส าหรับบริการเสริมบน
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (Content Aggregator) 
และให้บริการในการเรียกเก็บและรับช าระ
เงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค จ ากดั 

ผูใ้ห้บริการจดัอบรมแก่บริษทัในกลุ่ม ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชัน่ 
  จ ากดั 

ผูใ้ห้บริการนายหน้าประกนัภยั ไทย 99.99  99.99 

 บริษทั เลิร์นดิ จ ากดั   ผูใ้ห้บริการจดัอบรม ไทย 99.99  99.99 
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  ประเทศที่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั้ง ณ วันที่  ณ วันที่ 

   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2564  2563 

บริษัทย่อยทางอ้อม 
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั  

อยู่ระหว่างการช าระบญัชี  ไทย 51.00 1, 2  51.00 1, 2 

บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ตและบริการรับ -
ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพ่ือการส่ือสาร และ
จ าหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 

ไทย 99.68 1, 3  99.67 1 

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการดา้นการจดัพิมพแ์ละโฆษณา  
สมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 

ไทย 99.99 1  99.99 1 

บริษทั เอดี เวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ไทย 99.99 1  99.99 1 
บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จ ากดั ผูใ้ห้บริการธุรกิจส่ือโฆษณาออนไลน์ ไทย 99.94 1  99.94 1 

      
บริษัทร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั ผูใ้ห้บริการโครงข่ายส่ือสัญญาณโทรคมนาคม ไทย 29.001  29.00 1 
      
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จ ากดั ผูพ้ฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายใยแกว้น าแสง ไทย 60.00 1  60.00 1 
บริษทั แรบบิท - ไลน ์เพย ์จ ากดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์และการช าระเงิน 

 ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ไทย 33.33 1  33.33 1 

Digital Games International Private 
Limited 

ผูใ้ห้บริการเกมส์ออนไลน์ สิงคโปร์ 33.33 1  33.33 1 

บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จ ากดั ผูพ้ฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายใยแกว้น า
แสง 

ไทย 70.00 1  70.00 1 

 
 

1  สัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อยทางออ้ม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงโดยสัดส่วนของความเป็นเจา้ของท่ีถือโดยบริษทัย่อย 

2  วนัท่ี 1 กันยายน 2563 บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด (“ADC”) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย ์
โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ADC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89 ลา้นบาทรวมอยู่ในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดของงบแสดงฐานะการเงินรวม ส าหรับรายการท่ีเหลือไม่เป็นรายการส าคญัในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2564 AWN ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ CSL เพ่ิมเติมจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าในราคาหุ้นละ 8.80 
บาท รวมเป็นเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ CSL ผลจาก
รายการดงักล่าว AWN ถือหุ้นสามญัของ CSL จ านวน 592,624,524 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.68 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด
ของ CSL 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ีจึง
อาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู ่หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีที่กลุ่มบริษทัและบริษทัได้
ด าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่าง
ต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีจดัท าขึ้นในสกุลเงินบาทและ

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34  เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงน ามาแสดง
เปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทัส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
มิถุนายน 2564 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีที่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ที่น้ี เนื่องจากมิไดม้ีการก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
ในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2564 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดมี้
การตรวจสอบแลว้ 
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2.5 รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหว่างกาล
รวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 ไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับงวด
บญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั และขอ้ก าหนด
ทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ขอ้ผอ่นปรนเก่ียวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19  

กลุ่มบริษทัได้เลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนเก่ียวกบัการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 
ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงท าให้กลุ่มบริษทัไม่
จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ซ่ึงการลดลง
ใดๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกับเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนของ
สัญญาเช่า 

ทั้งน้ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดน้ าขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติักบักรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนั
เป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม 
TFRS 16 ดังกล่าวขา้งต้นมาถือปฏิบัติในการจัดท างบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการน าขอ้ผ่อนปรนดังกล่าวมาถือปฎิบัติ  
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิ่มขอ้ก าหนดส าหรับ
ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงหลกั โดยกิจการต้องถือปฏิบติัตามการ
ปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุง
น้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปรับปรุงเน่ืองมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้ งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ได ้
ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การปรับปรุงเหล่าน้ีช่วยให้กลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถสะท้อนผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจาก
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีก าหนดจากธุรกรรมการกูย้มื (IBOR) ไปเป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืน (หรือเรียกว่า 
“อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง” หรือ “Risk free rates”) โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางบญัชี
ท่ีจะไม่ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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2.8 ดุลยพินิจและการประมาณการ 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจ ในการประมาณและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย
การบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวน
สินทรัพย์ หน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ น ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของ
ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั้น 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคญัในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ
ซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2.9 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
งบการเงินระหว่างกาลจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบั 
ท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัย่อยตอ้งฝาก
เงินสดท่ีรับล่วงหน้าจากลูกคา้ไวใ้นธนาคารเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ของ
บริษทัย่อย และไม่สามารถน าไปใช้ส าหรับวตัถุประสงค์อ่ืนนอกจากช าระให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านั้น ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใช้เป็นการเฉพาะในงบการเงินรวมมีจ านวนเงิน 1,433 ล้านบาท  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : 1,910 ลา้นบาท)  
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
ลูกหนี้การค้า         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18        

ลูกหน้ีการคา้  120  37  25  15 
รายไดค้า้งรับ  49  16  6  - 

  169  53  31  15 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ         

ลูกหน้ีการคา้  9,593  10,668  179  179 
รายไดค้า้งรับ  7,976  7,727  1,574  1,574 

  17,569  18,395  1,753  1,753 
รวมลูกหนี้การค้า  17,738  18,448  1,784  1,768 
 หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต         

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (1,565)  (1,869)  (97)  (97) 
ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ  16,173  16,579  1,687  1,671 
ลูกหนี้อ่ืน 18        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  1,127  1,028  9  21 
ลูกหน้ี - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น         
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี  46  74  -  - 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน  40  49  -  - 
อ่ืน ๆ  75  51  99  62 
รวมลูกหนี้อ่ืน  1,288  1,202  108  83 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน  17,461  17,781  1,795  1,754 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น        
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 421  843  (2)  - 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 891  1,622  (5)  - 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
  หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระถึงเกินก าหนด         
ช าระนอ้ยกว่า 3 เดือน  158  43  30  15 

เกินก าหนดช าระกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  6  3  -  - 
เกินก าหนดช าระกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  4  3  1  - 
เกินก าหนดช าระกว่า 12 เดือน  1  4  -  - 
  169  53  31  15 
         บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระถึงเกินก าหนด         
ช าระนอ้ยกว่า 3 เดือน  14,835  14,450  74  1 

เกินก าหนดช าระกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  702  729  -  - 
เกินก าหนดช าระกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  200  1,325  -  - 
เกินก าหนดช าระกว่า 12 เดือน  1,832  1,891  1,679  1,752 
  17,569  18,395  1,753  1,753 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (1,565)  (1,869)  (97)  (97) 
  16,004  16,526  1,656  1,656 
ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ  16,173  16,579  1,687  1,671 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 14 วนัถึง 120 วนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมียอดคงเหลือของรายได้ค้างรับของเงินส่วนแบ่งรายได้ 
จากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือดังกล่าวแสดงเป็นยอดคงคา้งนานเกิน 12 เดือน 
เป็นจ านวนเงิน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามล าดับ (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 : 1,584 ล้านบาท และ  
1,574 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทั ทีโอที 
จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ช าระหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียรวมเป็นจ านวนเงิน 1,526 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดให้ทีโอทีช าระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการ
โทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกนัยายน 2555 ให้กบับริษทัเป็นจ านวน 1,355 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียตั้งแต่วนัช้ีขาด จนกว่าจะช าระเสร็จเป็นจ านวนร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว 
นอกจากน้ี ทีโอทีตอ้งช าระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 
เป็นตน้ไปจนกว่าจะหมดภาระผูกพนัตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 หรือไดมี้การตกลง
แกไ้ขหรือท าสัญญากนัใหม่ 

วนัท่ี 7 กนัยายน 2560 บริษทัไดรั้บค าฟ้องคดีหมายเลขด าท่ี 1148/2560 ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงทีโอทียื่น
ฟ้องเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการท่ีช้ีขาดให้ทีโอทีช าระค่าส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการ
โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตามขอ้ความขา้งตน้  

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกค าร้องของทีโอที ซ่ึง เป็นผลให้ทีโอที ตอ้ง
ช าระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศให้แก่บริษัท ตามค าช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ  

ต่อมาวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีโอทียืน่อุทธรณ์ คดีหมายเลขด าท่ี อ.107/2564 ต่อศาลปกครองสูงสุด 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เรียกร้องให้บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท”) ช าระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ จ านวน 9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้องพร้อมดอกเบ้ียรวมเป็นจ านวนเงิน 
11 ลา้นบาท 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาให้ กสท. ช าระค่าส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการ
โทรศพัทร์ะหว่างประเทศให้กบั DPC จ านวน 2.56 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จ านวน
ดงักล่าว จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน นับแต่วนัฟ้องคดีเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน โดยให้ช าระภายใน 60 
วนั จากวนัท่ีคดีส้ินสุด 

วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 DPC ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ท่ีให้ กสท.
ช าระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ตามอตัราค่าตอบแทนการใชแ้ละเช่ือมต่อ 
ตามค าสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบบั 11/2553 เร่ือง ให้ใชอ้ตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอตัราอา้งอิง ซ่ึงมิใช่อตัราท่ี DPC และ กสท. ตกลงร่วมกนัตามขอ้ตกลงแบ่งส่วนรายได ้
ขณะน้ีคดีอยูใ่นขั้นตอนของศาลปกครองสูงสุด 
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5. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563 
สินทรัพย์หมุนเวียน    
สัญญาขายอุปกรณ์พร้อมใหบ้ริการรายเดือน 1,610  1,715 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (212)  (267) 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ 1,398  1,448 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 

ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา    
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 6  124 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 9  331 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาคือจ านวนท่ีเกิดจากสัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือนท่ีท ากับลูกค้า  
ซ่ึงเกิดขึ้นจากการปันส่วนราคาขายให้กบัการขายอุปกรณ์ ซ่ึงมีช่วงเวลารับรู้รายได ้ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  
เม่ือกลุ่มบริษทัมีการโอนการควบคุมของอุปกรณ์ให้กับลูกคา้แลว้ โดยสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาดงักล่าวจะ
ลดลงสัมพนัธ์กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนโดยบริการรายเดือนมีช่วงเวลา
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึงและตามขั้นความส าเร็จของงาน 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีถูกยกเลิกหรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู้
เป็นขาดทนุจากการยกเลิกสัญญา 
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- 16 - 

 

6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า         

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  110  110  68  68 
รวม  110  110  68  68 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
รายการเคล่ือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

บริษัทย่อย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 33,819  27,265 
เงินปันผลรับระหวา่งงวด (12,175)  (9,608) 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัยอ่ยท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  13,389  13,321 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ยท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 233  (236) 
ลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -  25 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 35,266  30,767 

 
 

  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนช าระแล้ว  ราคาทุน  เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 
 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่ ส าหรับงวดหกเดือน 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 ร้อยละ ร้อยละ                
บริษัทย่อย                  
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากดั 99.99 99.99 272 

 
272 

 
811 

 
811  437  447  126  46 

บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั 98.55 98.55 914 
 

914 
 

10,226 
 

10,226  4,166  4,173  -  - 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากดั 99.99 99.99 250 

 
250 

 
250 

 
250  277  277  -  - 

บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จ ากดั 99.99 99.99 300 
 

300 
 

336 
 

336  1,150  931  364  276 
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั 99.99 99.99 100 

 
100 

 
100 

 
100  261  130  8  22 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 99.99 99.99 1,350 
 

1,350 
 

1,485 
 

1,485  22,760  20,990  5,473  5,535 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จ ากดั 99.99 99.99 300 

 
300 

 
300 

 
300  2,435  2,095  1,762  1,158 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จ ากดั 99.99 99.99 50 
 

50 
 

50 
 

50  3  68  63  156 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จ ากดั 99.98 99.98 1 

 
1 

 
1 

 
1  2,548  2,640  2,633  2,142 

บริษทั ไมโม่ เทค จ ากดั 99.99 99.99 50 
 

50 
 

50 
 

50  1,015  1,883  1,746  252 
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จ ากดั 99.99 99.99 100 

 
100 

 
100 

 
100  198  176  -  21 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 99.99 99.99 5  5  5  5  12  8  -  - 
บริษทั เลิร์นดิ จ ากดั 99.99 99.99 1  1  1  1  4  1  -  - 
รวม   

    
13,715 

 
13,715  35,266  33,819  12,175  9,608 



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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8. เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 
รายการเคล่ือนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 799  636 
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น -  226 
เงินปันผลจ่าย (15)  - 
แปลงค่างบการเงิน 5  (9) 
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (95)  (8) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 694  845 

 
รายการเคล่ือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  
มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 32  25 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 2  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 34  25 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการซ้ือขาย
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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9. รายจ่ายฝ่ายทุน  
รายการเคล่ือนไหวของรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเกิดขึ้นส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที ่  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอน/ย้าย  ยอด ณ วันที ่
 1 มกราคม         30 มิถุนายน 
 2564        2564 

ราคาทุน:          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 269,653  8,526  (338)  (7)  277,834 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 70,503  2,365  (1,024)  -  71,844 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 14,963  3,066  (3)  7  18,033 
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถี่โทรคมนาคม 153,227  33,232  -  -  186,459 

รวม 508,346  47,189  (1,365)  -  554,170 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าเผ่ือ
อุปกรณ์ที่ยกเลิกการใช้งาน: 

 
 

    
  

 
อาคารและอุปกรณ์ (147,135)  (13,825)  310  -  (160,650) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (11,780)  (6,385)  1,012  -  (17,153) 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม (7,840)  (878)  -  -  (8,718) 
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถี่โทรคมนาคม (43,008)  (5,622)  -  -  (48,630) 

รวม (209,763)  (26,710)  1,322  -  (235,151) 
          

มูลค่าตามบัญชี:          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 122,518        117,184 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 58,723        54,691 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 7,123        9,315 
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถี่โทรคมนาคม 110,219        137,829 

รวม 298,583        319,019 

 
  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที ่  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอด ณ วันที ่

 1 มกราคม      30 มิถุนายน 
 2563      2563 

ราคาทุน:        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 244,132  13,043  (308)  256,867 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 66,884  2,495  (193)  69,186 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 11,914  736  (41)  12,609 
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถี่โทรคมนาคม 136,444  16,783  -  153,227 

รวม 459,374  33,057  (542)  491,889 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  และค่าเผ่ือ
อุปกรณ์ที่ยกเลิกการใช้งาน:        
อาคารและอุปกรณ์ (118,723)  (14,574)  271  (133,026) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (126)  (6,310)  184  (6,252) 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม (6,446)  (693)  5  (7,134) 
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถี่โทรคมนาคม (33,370)  (4,714)  -  (38,084) 

รวม (158,665)  (26,291)  460  (184,496) 
        

มูลค่าตามบัญชี:        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 125,409      123,841 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 66,758      62,934 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 5,468      5,475 
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถี่โทรคมนาคม 103,074      115,143 

รวม 300,709      307,393 

     
ค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่ายและค่าเผ่ืออุปกรณ์ที่ยกเลิก     
การใช้งานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน     

2564  ล้านบาท  26,696* 

2563  ล้านบาท  26,241* 

* ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้รับการลดค่าเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ตามสัญญาเช่าจากผูใ้ห้เช่าจ านวน 14 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท ส าหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ตามล าดบั อนัเป็นผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 2019) ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้
ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 

  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที ่  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอด ณ วันที ่
 1 มกราคม       30 มิถุนายน 
 2564      2564 

ราคาทุน:        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,042  17  (21)  1,038 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 346  18  (4)  360 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 323  4  -  327 

รวม 1,711  39  (25)  1,725 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตัดจ าหน่ายสะสม:        

อาคารและอุปกรณ์ (986)  (10)  16  (980) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (120)  (56)  4  (172) 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม (317)  (2)  -  (319) 

รวม (1,423)  (68)  20  (1,471) 
        
มูลค่าตามบัญชี:        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 56      58 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 226      188 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 6      8 

รวม 288      254 

 

  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที ่  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอด ณ วันที ่
 1 มกราคม      30 มิถุนายน 
 2563      2563 
        

        
ราคาทุน:        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,050  26  (14)  1,062 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 65  308  (11)  362 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 323  -  -  323 

รวม 1,438  334  (25)  1,747 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตัดจ าหน่ายสะสม:        

อาคารและอุปกรณ์ (997)  (13)  12  (998) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (28)  (62)  11  (79) 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม (312)  (2)  -  (314) 

รวม (1,337)  (77)  23  (1,391) 
        
มูลค่าตามบัญชี:        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 53      64 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 37      283 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 11      9 

รวม 101      356 

       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดือน      
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน      

2564    ล้านบาท  68 

2563    ล้านบาท  77 
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ตามท่ีบริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เป็นผูรั้บจดัสรรใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ี 700 MHz ดว้ยราคา 17,584 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 AWN ไดช้ าระเงินค่าคล่ืนความถ่ี
งวดท่ีหน่ึงจ านวนร้อยละ 10 ของราคาจดัสรรและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,881 ลา้นบาท พร้อมวาง
หนังสือค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ้าประกนัการช าระเงินในส่วนท่ีเหลือให้กบั กสทช. โดยจะช าระงวดท่ี 2 ถึง 10 
จ านวนร้อยละ 10 ของราคาจดัสรรรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุก 1 ปี นับจากวนัช าระงวดท่ีหน่ึง โดยวนัท่ี 15 มกราคม 
2564 AWN ไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 700 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  AWN รับรู้ส่วนปรับปรุง
มูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมรอรับรู้ของใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 900 MHz 
(ดูหมายเหตุข้อ 1) จ านวน 3,284 ล้านบาท ปรับปรุงกับต้นทุนใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม  
700 MHz แลว้ 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เป็นผู ้
ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 26 GHz ดว้ยราคาประมูลรวมทั้งส้ิน 5,345 ลา้นบาท AWN ไดรั้บ
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 26 GHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นการ
ประมูล เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564  AWN ได้ช าระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีเต็มจ านวนของราคาประมูลและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,719 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เป็นผูช้นะ
การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 700 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทั้งส้ิน 17,154 ลา้นบาท AWN ไดรั้บ
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 700 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นการ
ประมูล เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564  AWN ได้ช าระเงินค่าคล่ืนความถ่ีงวดท่ีหน่ึงจ านวนร้อยละ 10 ของราคา
จดัสรรและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,835 ล้านบาท พร้อมวางหนังสือค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ้ า
ประกนัการช าระเงินในส่วนท่ีเหลือให้กบั กสทช. โดยจะช าระงวดท่ี 2 ถึง 10 จ านวนร้อยละ 10 ของราคาจดัสรร
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุก 1 ปี นบัจากวนัช าระงวดท่ีหน่ึง  

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของต้นทุนท่ีไดม้า
ของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว 
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10. หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
ส่วนท่ีหมุนเวียน         
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  -  4,900  -  - 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ         
 ภายในหน่ึงปี         
 - ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  12,364  12,072  -  - 
 - ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ        

 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 374  -  -  - 
 - ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาว        

 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 -  1,776  -  - 
รวมส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ         
ภายในหน่ึงปี  12,738  13,848  -  - 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า        
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 10,497  10,213  122  116 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 -  -  5,370  5,080 
รวมส่วนท่ีหมุนเวียน  23,235  28,961  5,492  5,196 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน         
หน้ีสินระยะยาว         
- เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  29,162  33,685  -  - 
- เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 18 14,625  14,999  -  - 
- หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ 18 37,111  30,617  6,492  - 
รวมหน้ีสินระยะยาว  80,898  79,301  6,492  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 18 44,361  48,151  75  119 
รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  125,259  127,452  6,567  119 
รวม  148,494  156,413  12,059  5,315 

กลุ่มบริษทัมีขอ้จ ากดัท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใช้จ านวน 15,200 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 : 30,500 ลา้นบาท)  
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ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู)้ ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม* 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
หุ้นกูร้ะยะยาว 37,138  32,414  39,658  34,623 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม* 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
หุ้นกูร้ะยะยาว 6,500  -  6,597  - 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหุ้นกู้ค  านวณจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยู่ในสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีในรายงาน 
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หุ้นกู้ระยะยาว 

กลุ่มบริษัทและบริษัทออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ มูลค่าหน่ว ยละ 1,000 บาท โดยรายละเอียด ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
วันที่จ าหน่าย  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  อัตราดอกเบีย้ต่อปี ก าหนดช าระ ก าหนดช าระคืนเงินต้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ล้าน)     คืนดอกเบ้ีย   ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
          30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
          2564  2563  2564  2563 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)             
7 พฤษภาคม 2564  1.00  1,000  คงท่ีร้อยละ 1.58 ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2569 1,000  -  1,000  - 
7 พฤษภาคม 2564  2.50  2,500  คงท่ีร้อยละ 2.14 ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2571 2,500  -  2,500  - 
7 พฤษภาคม 2564  3.00  3,000  คงท่ีร้อยละ 2.69 ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2574 3,000  -  3,000  - 

             
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด             

11 เมษายน 2557  1.78  1,776  คงท่ีร้อยละ 4.56 ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนในวนัท่ี 11 เมษายน 2564 -  1,776  -  - 
11 เมษายน 2557  6.64  6,638  คงท่ีร้อยละ 4.94 ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนในวนัท่ี 11 เมษายน 2567 6,638  6,638  -  - 
11 พฤษภาคม 2559  7.82  7,820  คงท่ีร้อยละ 2.51 ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2566 7,820  7,820  -  - 
11 พฤษภาคม 2559  7.18  7,180  คงท่ีร้อยละ 2.78 ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2569 7,180  7,180  -  - 
30 พฤศจิกายน 2560  9.00  9,000  คงท่ีร้อยละ 3.35 ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2570 9,000  9,000  -  - 

รวมหุ้นกู ้           37,138  32,414  6,500  - 
หกั  ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้       (27)  (21)  (8)  - 

หุ้นกู้ระยะยาว         37,111  32,393  6,492  - 
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รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  หุ้นกู้  หนี้สินตาม  รวม 
 ระยะส้ัน  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว  สัญญาเช่า   
 จากสถาบัน  จากสถาบัน  จากกิจการ       

 การเงิน  การเงิน  ที่เกี่ยวข้องกัน       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 4,900  45,757  14,999  32,393  58,364  156,413 
รายการกระแสเงินสด            
เพ่ิมขึ้น 2,000  1,500  -  6,500  -  10,000 

จ่ายช าระคืน (6,900)  (5,714)  -  (1,776)  (5,861)  (20,251) 

ตน้ทุนการกูย้ืม -  (23)  -  (8)  -  (31) 

รวมรายการกระแสเงินสด (4,900)  (4,237)  -  4,716  (5,861)  (10,282) 

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด            
เพ่ิมขึ้น -  -  -  -  2,356  2,356 
ยกเลิกหน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  -  -  (7)  (7) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ี 
ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
6  

 
6 

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้าย -  6  -  2  -  8 

รวมรายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด -  6  -  2  2,355  2,363 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 -  41,526  14,999  37,111  54,858  148,494 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  หุ้นกู้  หนี้สินตาม  รวม 
 ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว  สัญญาเช่า   
 จากสถาบัน  จากกิจการ       

 การเงิน  ที่เกี่ยวข้องกัน       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 58,576  2,999  32,388  65,430  159,393 
รายการกระแสเงินสด          
เพ่ิมขึ้น 5,000  -  -  -  5,000 
จ่ายช าระคืน (8,114)  -  -  (5,592)  (13,706) 

รวมรายการกระแสเงินสด (3,114)  -  -  (5,592)  (8,706) 

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด          
เพ่ิมขึ้น -  -  -  2,448  2,448 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง -  -  -  (3)  (3) 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้าย 5  -  2  -  7 

รวมรายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด 5  -  2  2,445  2,452 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 55,467  2,999  32,390  62,283  153,139 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินกู้ยืมระยะส้ัน  หุ้นกู้  หนี้สินตาม  รวม 

 จากกิจการ  ระยะยาว  สัญญาเช่า   
 ที่เกี่ยวข้องกัน       
 

 
      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 5,080  -  235  5,315 
รายการกระแสเงินสด        
เพ่ิมขึ้น 1,390  6,500  -  7,890 
จ่ายช าระคืน (1,100)  -  (56)  (1,156) 
ตน้ทุนการกูย้ืม -  (8)  -  (8) 
รวมรายการกระแสเงินสด 290  6,492  (56)  6,726 
        
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด        
เพ่ิมขึ้น -  -  18  18 
รวมรายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด -  -  18  18 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 5,370  6,492  197  12,059 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินกู้ยืมระยะส้ัน  หนี้สินตาม  รวม 

 จากกิจการ  สัญญาเช่า   
 ที่เกี่ยวข้องกัน     
 

 
    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 4,920  50  4,970 
รายการกระแสเงินสด      
เพ่ิมขึ้น 800  -  800 
จ่ายช าระคืน (500)  (63)  (563) 
รวมรายการกระแสเงินสด 300  (63)  237 
      
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด      
เพ่ิมขึ้น -  307  307 
รวมรายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด -  307  307 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 5,220  294  5,514 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
เจ้าหนีก้ารค้า         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 92  80  40  14 
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ  22,408  22,302  27  43 
รวม  22,500  22,382  67  57 
  

 
 

     
เจ้าหนีอ่ื้น 18 17,848  18,189  2,655  2,723 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน  40,348  40,571  2,722  2,780 
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12. ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคมค้างจ่าย 
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมค้างจ่าย ในงบการเงินรวม ณ  วันท่ี  30 มิ ถุนายน 2564 และ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ ณ วันที ่  ณ วันที ่
  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคมค้างจ่าย     
เลขท่ีใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2) 
 

1 35,714  35,218 
เลขท่ีใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3) 1 3,117  3,095 
เลขท่ีใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4) 1 15,309  15,136 
เลขท่ีใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคม  

FREQ/TEL/001 (700 MHz) (การจดัสรรใบอนุญาต) 1 14,075 
 

- 
เลขท่ีใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคม  

FREQ/TEL/001 (700 MHz) (การประมูลใบอนุญาต) 1 13,853 
 

- 
  82,068  53,449 
หกั ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 

    ท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
  

(14,083)  (10,538) 
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคมค้างจ่าย  67,985  42,911 

รายการเคล่ือนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  2564  2563 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  53,449  61,789 
เพ่ิมขึ้น  36,486  16,783 
จ่ายช าระ  (8,819)  (1,960) 
ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  952  968 
ณ วันที่ 30 มถิุนายน  82,068  77,580 
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13. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
โครงการ Performance share plan 

คร้ังที่ 4 
ในเดือนมีนาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2559 ไดอ้นุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยขอ้มูลส าคญั
ของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั: 29 มีนาคม 2559 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย: 826,900 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้น: 166.588 บาท/หุ้น 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 826,900 หุ้น 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

คร้ังที่ 5 
ในเดือนมีนาคม 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2560 ได้อนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
รวมถึงกรรมการของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยขอ้มูล
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั: 30 มีนาคม 2560 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย: 1,410,500 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้น: 160.434 บาท/หุ้น 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 1,410,500 หุ้น 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
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การเปล่ียนแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนัหน่วย 
 ณ วันที่  รายการระหว่างงวด ณ วันที ่
 1 มกราคม 2564  ออกให้  ใช้สิทธิ  หมดอายุ  30 มถิุนายน 2564 
ESOP - Grant IV          
- กรรมการ 43  -  (8)  (35)  - 
- พนกังาน 493  -  (80)  (413)  - 
 536  -  (88)  (448)  - 
ESOP - Grant V          
- กรรมการ 64  -  (25)  -  39 
- พนกังาน 705  -  (259)  -  446  

769  -  (284)  -  485 
รวม 1,305  -  (372)  (448)  485 

* ทั้งน้ี ESOP ขา้งตน้นั้นไดร้วม ESOP ของพนักงานหรือผูบ้ริหารท่ีไม่สามารถใช้สิทธิไดต้ามขอ้ก าหนดสิทธิ
และเง่ือนไขท่ีก าหนด 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ี
ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 

คร้ังที่ 4 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 67.742  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 165.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง ร้อยละ 1.72 
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คร้ังที่ 5 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 111.857  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 172.500  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 160.434  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั ร้อยละ 27.22 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั ร้อยละ 5.55 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง ร้อยละ 2.01 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นจ านวน 3 ล้านบาท และ 6 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 : 5 ลา้นบาท และ 11 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์จ านวน 
375,681 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบแสดงส าคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัท่ีไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จ านวน 375,681 หน่วย โดยราคาการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเท่ากบั 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ทุนท่ีออก
ช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัเพิ่มขึ้นจ านวน 375,681 บาท และ 60 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์จ านวน 
371,478 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบแสดงส าคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัท่ีไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จ านวน 371,478 หน่วย โดยราคาการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเท่ากบั 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ทุนท่ีออก
ช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัเพิ่มขึ้นจ านวน 371,478 บาท และ 60 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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14. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานและการจ าแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานด าเนินงาน ดงัน้ี 
ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ส่วนงาน 2 ขายเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์ 
ส่วนงาน 3  บริการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ข้อมูลตามส่วนที่รายงาน 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่  ขายเคร่ืองโทรศัพท์  บริการส่ือสารข้อมูล  รวมส่วนงานที่ 

   เคล่ือนที่และอุปกรณ์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รายงาน 
     อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
     2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 32,802  33,383  6,918  6,309  3,037  2,564  42,757  42,256 
                ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 8,015  8,314 

 
(22)  (426) 

 
619 

 
523 

 
8,612 

 
8,411 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่  ขายเคร่ืองโทรศัพท์  บริการส่ือสารข้อมูล  รวมส่วนงานที่ 

   เคล่ือนที่และอุปกรณ์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รายงาน 
     อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
     2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 66,353  67,479  16,402  12,592  5,863  5,030  88,618  85,101 
                ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 15,905  16,255 

 
(623)  (847) 

 
1,452 

 
1,095 

 
16,734 

 
16,503 

สินทรัพย์ตามส่วนงาน ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่  ขายเคร่ืองโทรศัพท์  บริการส่ือสารข้อมูล  รวมส่วนงานที่ 

   เคล่ือนที่และอุปกรณ์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รายงาน 
     อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
     ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
     30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
     2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
สินทรัพยส่์วนงาน 350,690  334,214  6,999  5,459  11,957  10,498  369,646  350,171 
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รายได้ 
การจ าแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัมีช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และรายไดจ้ากการให้บริการแก่
ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามประเภทของสินคา้หรือบริการหลกัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน
จ าแนกตามส่วนงานและการจ าแนกรายได้ท่ีรายงานส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
หน่วย : ล้านบาท 

   2564  2563 
รายได้จากลูกค้าภายนอก      
ส่วนงานท่ี 1  - บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี -  32,802  33,383 
ส่วนงานท่ี 2  - ขายเคร่ืองโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีและอุปกรณ์  6,918  6,309 
ส่วนงานท่ี 3 - บริการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

3,037  2,564 
รวม   42,757  42,256 

หน่วย : ล้านบาท 
   2564  2563 

ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้     
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  -     
ส่วนงานท่ี 2 - ขายเคร่ืองโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีและอุปกรณ์ -  6,918  6,309 
ส่วนงานท่ี 3 - บริการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
-  

198 
 

223 
  -  7,116  6,532 
ตลอดช่วงเวลา  -     
ส่วนงานท่ี 1 - บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี -  32,802  33,383 
ส่วนงานท่ี 3 - บริการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
-  

2,839  2,341 
   35,641  35,724 
รวม   42,757  42,256 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
หน่วย : ล้านบาท 

   2564  2563 
รายได้จากลูกค้าภายนอก      
ส่วนงานท่ี 1  - บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี -  66,353  67,479 
ส่วนงานท่ี 2  - ขายเคร่ืองโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีและอุปกรณ์  16,402  12,592 
ส่วนงานท่ี 3 - บริการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

5,863  5,030 

รวม   88,618  85,101 

     
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้     
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  -     
ส่วนงานท่ี 2 - ขายเคร่ืองโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีและอุปกรณ์ -  16,402  12,592 
ส่วนงานท่ี 3 - บริการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
-  

400 
 

406 
  -  16,802  12,998 
ตลอดช่วงเวลา  -     
ส่วนงานท่ี 1 - บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี -  66,353  67,479 
ส่วนงานท่ี 3 - บริการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
-  

5,463  4,624 
   71,816  72,103 
รวม   88,618  85,101 

15. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กับรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ท่ีแทจ้ริงรวมในการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของกลุ่ม
บริษทั คือ ร้อยละ 18.24 และร้อยละ 18.21 ตามล าดบั และของบริษทั คือ ร้อยละ 0.45 และร้อยละ 0.44 (ส าหรับ
งวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 : ของกลุ่มบริษทั คือ ร้อยละ 16.77 และร้อยละ 
16.64 ตามล าดบั และของบริษทั คือ ร้อยละ 0.93 และร้อยละ 0.76 ตามล าดบั) การเปล่ียนแปลงของอตัราภาษีเงิน
ไดท่ี้แทจ้ริงของงบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่เกิดจากรายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี 
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16. ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ค านวณ
จากก าไรส าหรับงวดท่ี เป็นส่วนของผู ้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทและบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญ 
ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัดงัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 
   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564  2563  2564  2563 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 7,041  7,001  7,041  7,001 

จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 2,974  2,973  2,974  2,973 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 2.37  2.35  2.37  2.35 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 
   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564  2563  2564  2563 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 13,685  13,757  13,685  13,757 

จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 2,974  2,973  2,974  2,973 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 4.60  4.63  4.60  4.63 
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัและบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่าย
แลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลดดงัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 
   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564  2563  2564  2563 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 7,041  7,001  7,041  7,001 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 7,041  7,001  7,041  7,001 
        
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 2,974  2,973  2,974  2,973 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  (ปรับลด) 2,974  2,793  2,974  2,793 

ก าไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 2.37  2.35  2.37  2.35 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 
   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564  2563  2564  2563 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 13,685  13,757  13,685  13,757 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 13,685  13,757  13,685  13,757 
        
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 2,974  2,973  2,974  2,973 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  (ปรับลด) 2,974  2,973  2,974  2,973 

ก าไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 4.60  4.63  4.60  4.63 

 
  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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17. เงินปันผล 
ในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ ในอตัราหุ้นละ 7.34 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท ในการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2562 

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 คณะกรรมการไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส าหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.56 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 10,584 ล้านบาท เงินปันผล
ระหว่างกาลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 รวม
หุ้นละ 7.34 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 21,823 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้น
ละ 3.24 บาท เป็นจ านวนเงิน 9,634 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นในวันท่ี 
3 กนัยายน 2563 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 6.92 บาท ทั้ งน้ีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับหุ้นสามญัในอตัรา  

หุน้ละ 3.24 บาท เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 ดงันั้นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 3.68 บาท เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 10,942 ลา้นบาท ซ่ึงเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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18. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษทัทั้งทางตรง 
หรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กับบริษทั บริษัทย่อยและบริษทัย่อยล าดับถัดไป บุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของ
บริษัท ซ่ึงท าให้ผู เ้ป็นเจ้าของดังกล่าวมี อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้ ง
กรรมการและพนกังานของบริษทัและสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็น
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีขึ้นได ้ตอ้งค านึงถึงรายละเอียด
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้ าเนินการคา้ตามปกติกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน โดยกลุ่มบริษทัและ
บริษทัไดค้ิดราคาซ้ือ-ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แลว้ โดยมีเง่ือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน
คิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั โดยค านวณจากสัดส่วนการท างานท่ีบริษทัไดท้ าใหก้บับริษทัผูว้า่จา้งในแต่ละปี  

ความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
บริษทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 
(“อินทชั”) และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว อินทชัเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอทิธิพลอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั 

Singtel Strategic Investments Pte Ltd. 
   (“Singtel”) และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (“กลุ่ม Singtel”) 

สิงคโปร์ Singtel เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอทิธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทั 
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั ไทย บริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั เป็นบริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จ ากดั ไทย บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จ ากดั เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จ ากดั ไทย บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จ ากดั เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั ไทย บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั เป็นการร่วมคา้ 
Digital Games International PTE. สิงคโปร์ Digital Games International PTE. เป็นการร่วมคา้ 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ท่ีมีกรรมการบริษทัร่วมกนั 



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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รายการท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน มีดงัน้ี  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์        
บริษทัยอ่ย -  -  452  545 
กลุ่มอินทชั 6  10  1  1 
กลุ่ม Singtel 4  3  -  - 
การร่วมคา้ 1  1  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 59  24  -  - 
รวม 70  38  453  546 

        
เงินปันผลรับจาก        
การร่วมคา้ 15  9  -  - 

        
รายได้ดอกเบีย้        
บริษทัยอ่ย -  -  110  100 

        

รายได้อ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  17  34 
กลุ่มอินทชั -  5  -  - 
การร่วมคา้ 2  2  -  - 
รวม 2  7  17  34 



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  11  10 
กลุ่มอินทชั 13  47  1  2 
กลุ่ม Singtel 55  44  -  - 
บริษทัร่วม 18  19  -  - 
การร่วมคา้ 14  17  -  - 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 2  19  -  - 
รวม 102  146  12  12 
        
ค่าโฆษณา        
กลุ่มอินทชั -  1  -  - 

        
ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 37  39  37  39 
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -  1  -  1 
รวม 37  40  37  40 

        
ซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อ่ืน ๆ        
กลุ่มอินทชั 2  5  -  - 
        
ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  6  10 
กลุ่มอินทชั 1  1  -  - 
บริษทัร่วม 2  3  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 76  40  -  - 
รวม 79  44  6  10 



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์        
บริษทัยอ่ย -  -  903  978 

กลุ่มอินทชั 15  20  1  1 
กลุ่ม Singtel 8  10  -  - 
การร่วมคา้ 1  1  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 116  47  -  - 
รวม 140  78  904  979 

        
เงินปันผลรับจาก        

บริษทัยอ่ย -  -  12,175  9,608 
การร่วมคา้ 15  9  -  - 
 15  9  12,175  9,608 

        
รายได้ดอกเบีย้        
บริษทัยอ่ย -  -  171  242 

        

รายได้อ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  32  36 
กลุ่มอินทชั 12  5  -  - 
กลุ่ม Singtel -  3  -  - 
การร่วมคา้ 4  3  -  - 
รวม 16  11  32  36 



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  20  20 
กลุ่มอินทชั 38  75  2  3 
กลุ่ม Singtel 110  184  -  - 
บริษทัร่วม 36  42  -  - 
การร่วมคา้ 30  32  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 3  38  -  - 
รวม 217  371  22  23 
        
ค่าโฆษณา        
กลุ่มอินทชั -  9  -  - 

        
ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 81  78  81  78 
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1  2  1  2 
รวม 82  80  82  80 

        
ซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อ่ืน ๆ        
กลุ่มอินทชั 5  12  3  - 
        
ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  13  24 
กลุ่มอินทชั 1  1  -  - 
บริษทัร่วม 5  7  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 153  73  -  - 
รวม 159  81  13  24 



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินปันผลจ่าย        
อินทชั 4,426  4,282  4,426  4,282 
Singtel 2,552  2,468  2,552  2,468 
รวม 6,978  6,750  6,978  6,750 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        
- เงินฝากธนาคาร        

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 122  137  -  1 

        
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
ลูกหนีก้ารค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  24  14 

กลุ่มอินทชั 11  9  -  - 
กลุ่ม Singtel 12  11  1  1 

การร่วมคา้ 1  1  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 96  16  -  - 
 120  37  25  15 

 

  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  6  - 
กลุ่มอินทชั 1  2  -  - 
กลุ่ม Singtel 39  5  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 9  9  -  - 
 49  16  6  - 
รวมลูกหนีก้ารค้า 169  53  31  15 
        
ลูกหนีอ่ื้น        
- ดอกเบ้ียคา้งรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  93  62 
รวมลูกหนีอ่ื้น -  -  93  62 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 169  53  124  77 
        
สินทรัพย์สิทธิการใช้        
กลุ่มอินทชั 18  -  -  - 
กลุ่ม Singtel 3  12  -  - 
บริษทัร่วม 423  447  -  - 
การร่วมคา้ 4  7  -  - 
รวม 448  466  -  - 

        
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  60,673  52,543 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเรียกคืน
เม่ือทวงถาม ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.17 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : เฉล่ียร้อยละ 0.47 ต่อปี) 



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
มีดงัน้ี 
   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  52,543  50,499 
เพ่ิมขึ้น -  -  13,960  9,933 
ลดลง -  -  (5,830)  (8,757) 
ณ วันที่ 30 มถิุนายน -  -  60,673  51,675 

 

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  1  5 
กลุ่มอินทชั 4  28  1  1 
กลุ่ม Singtel 76  43  38  8 
บริษทัร่วม 5  6  -  - 
การร่วมคา้ 7  2  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ -  1  -  - 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 92  80  40  14 

 
  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
เจ้าหนีอ่ื้น        
- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย        

 บริษทัยอ่ย -  -  11  20 
 กลุ่มอินทชั 3  17  -  1 
 กลุ่ม Singtel 3  3  -  - 
 บริษทัร่วม 1  1  -  - 
 การร่วมคา้ 7  10  -  - 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 81  85  -  - 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 95  116  11  21 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 187  196  51  35 

        
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า        
กลุ่มอินทชั 19  13  -  - 
กลุ่ม Singtel 4  7  -  - 
บริษทัร่วม 433  459  -  - 
การร่วมคา้ 5  1  -  - 
รวม 461  480  -  - 

        
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  5,370  5,080 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัของบริษทัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภท
เรียกคืนเม่ือทวงถาม ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 0.43 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 : 
เฉล่ียร้อยละ 0.58 ต่อปี) 

  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  5,080  4,920 
เพ่ิมขึ้น  -  -  1,390  800 
ลดลง -  -  (1,100)  (500) 
ณ วันที่ 30 มถิุนายน -  -  5,370  5,220 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั        

ที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี        
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 374  -  -  - 

        
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั        
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 14,625  14,999  -  - 
รวม 14,999  14,999  -  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียในอตัรา 6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิ่ม โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกงวดคร่ึงปี ทยอยช าระ
เงินตน้ทั้งหมด 14 งวด เร่ิมปี 2565 จนถึงปี 2571 โดยเงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 

  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุ่มอินทชั 73  15  73  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ 35  44  15  - 
รวม 108  59  88  - 

สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้ าสัญญากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอัตราและเง่ือนไขตามท่ีระบุ ไว้ในสัญญา สัญญาส าคัญ ท่ีท ากับบุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน  
มีดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงบัสัญญาเป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของส านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษัทมีการท าสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพื้นท่ีและระบบพื้นฐานในการติดตั้ งอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั  

3) บริษทัยอ่ยไดรั้บการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัทจ์ากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากดั 
(“ACC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดย ACC จะให้บริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งให้ค าแนะน าและแกไ้ขปัญหา
ในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4) บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย และบริษทั ไฮ ช็อปป้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดท้ าสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“TMC”) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดย TMC จะเป็นผูจ้ดัหาบุคลากรและศูนยใ์ห้ข่าวสารทางโทรศพัท ์เพื่อด าเนินการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร
ทางโทรศพัท์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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5) กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาจ้างบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ในการให้บริการช าระค่า
สินคา้หรือบริการผ่านการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
โดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย  ได้เข้าท า
สัญญากบับริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ในการจ าหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์       
และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลา ไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั 

7) กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาจา้ง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ในการบรรจุภณัฑ์บตัร
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

8) กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาบริการเครือข่ายระหว่างประเทศกบักลุ่ม Singtel ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

9) กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญากับบริษัท ไมโม่เทค จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย และบริษัท เอดี เวนเจอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ในการให้บริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content 
Aggregator) โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเ ป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั 

10) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้ท าสัญญาเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียมจากบริษทัไทยคม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย AWN ตกลงช าระค่าบริการเป็น
รายเดือนตามอตัราและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลถึงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

11) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญาระบบเคเบ้ิลใยแกว้น าแสงและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกกบับริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั (“IH”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม โดย IH ให้บริการ
ระบบเคเบ้ิลใยแกว้น าแสงรวมถึงให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีเฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

12) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญากบับริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง 
จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน   เพื่อรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทศัน์ 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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13) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญากบับริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เพื่อรับบริการเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

14) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั และ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ไดท้ าสัญญาพฒันาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายใยแกว้น าแสงกบับริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

15) บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดท้ าสัญญากับ บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จ ากดั ซ่ึงเป็น
การร่วมคา้ เพื่อรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

16) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ว่าจา้งให้บริษทั ไมโม่เทค จ ากัด 
(“MMT”) ซ่ึงเป็นเป็นบริษทัย่อย ให้บริหารคะแนนสะสม และจดักิจกรรมแลกสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้
ของ AWN โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
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19. เคร่ืองมือทางการเงิน 
การจดัประเภทสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าและสัญญาอตัราดอกเบ้ียแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวม มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563 
สินทรัพย์หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า  281  - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  281  - 
รวมสินทรัพย์  281  - 
     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า  -  (297) 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  -  (297) 
     หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

สัญญาอตัราดอกเบ้ียแลกเปล่ียน  (937)  (1,225) 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  (937)  (1,225) 
รวมหนีสิ้น  (937)  (1,522) 

รวม  (656)  (1,522) 
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รายการเคล่ือนไหวของสัญญาอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าและสัญญาอัตราดอกเบ้ียแลกเปล่ียนส าหรับ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ในงบการเงินรวม มีดงัน้ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 ยอด ณ วันที่  การเปลี่ยนแปลง  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม   ในมูลค่ายุติธรรม  30 มิถุนายน  
 2564  ระหว่างงวด  2564 

สินทรัพย์หมุนเวียน      
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น      

สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ -  281  281 
      

หนีสิ้นหมุนเวียน      
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอื่น      

สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ (297)  297  - 
      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น      

สัญญาอตัราดอกเบ้ียแลกเปล่ียน (1,225)  288  (937) 

รวม (1,522)  866  (656) 

หน่วย : ล้านบาท 
 ยอด ณ วันที่  การเปลี่ยนแปลง  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม  ในมูลค่ายุติธรรม  30 มิถุนายน 
 2563   ระหว่างงวด  2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน      
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น      

สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 1  50  51 
      

หนีสิ้นหมุนเวียน      
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอื่น      

สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ (129)  21  (108) 
สัญญาอตัราดอกเบ้ียแลกเปล่ียน (132)  54  (78) 

      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น      

สัญญาอตัราดอกเบ้ียแลกเปล่ียน (814)  (369)  (1,183) 

รวม (1,074)  (244)  (1,318) 
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20. ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้าน 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้         
อาคารและอปุกรณ์         
   สกุลเงินบาท  5,299  5,059  11  8 
   สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  231  145  -  - 
         
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคม         

   สกุลเงินบาท 1, 9 -  40,083*  -  - 

         
ค่าบริการและค่าบ ารุงรักษา         
   สกุลเงินบาท  2,190  1,763  45  39 
   สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  47  20  -  - 
         
ใบส่ังซ้ือสินค้าและวัสดุคงเหลือ         
   สกุลเงินบาท  10,718  13,396  -  - 
   สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  17  7  -  - 

  * ผลต่างจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคล่ืนความถ่ี 900 MHz ตามเง่ือนไขเดิมและ

เง่ือนไขใหม่ จ านวน 3,284 ล้านบาท ถูกปรับปรุงกับต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 700 MHz  
โดยบริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีดงักล่าวเม่ือ
วนัท่ี 15 มกราคม 2564 
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หน่วย : ล้าน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
ภาระผูกพนัอ่ืน        
เงินบาท        
สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 8,054  7,950  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร        
- ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี        

โทรคมนาคมคา้งจ่าย 96,112  66,684  -  - 
- อื่นๆ 2,556  2,741  38  169 

รวม 106,722  77,375  38  169 

        
เงินดอลลาร์สหรัฐ        
อื่นๆ -  1  -  - 

รวม -  1  -  - 

สัญญาที่ส าคัญ 
- กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าและบริการส าหรับท่ีท าการส านกังาน รถยนต ์คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน โดย

มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายไุด ้

- กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บบริการดา้นการใชโ้ครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมและการบริการทั่วไปอ่ืน ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษัทจะจ่ายค่าธรรมเนียมจาก 
การบริการในอตัราตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดลงก็ต่อเม่ือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดยื่นจดหมาย
บอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั 

- เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาบริการกบั บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“TOT”) โดย AWN ขอใชบ้ริการใน
เร่ือง การใช้บริการขา้มโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 
2561 ถึงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2568 โดย AWN ไดน้ าหนงัสือค ้าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ไดข้องธนาคารพาณิชย ์
ในประเทศเป็นจ านวน 720 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตั้งแต่วนัลงนาม ถึงวนัท่ีพน้จากขอ้ผูกพนั
ตามสัญญา   
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- เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“SBN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษัท ได้ลงนามในสัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคมกับ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็นผูใ้ห้เช่าเคร่ืองและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2568 โดย SBN ได้น าหนังสือค ้าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจ านวน 525 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตั้งแต่วนัลงนาม 
ถึงวนัท่ีพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญา 

- เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัไดล้งนามร่วมกบับริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“TOT”) ในสัญญา
ระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเก่ียวกบัเสาโทรคมนาคม โดยกลุ่มบริษทัตกลงใชบ้ริการเสาโทรคมนาคมของ 
TOT โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2571 โดยกลุ่มบริษทัไดน้ าหนงัสือ
ค ้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศเป็นจ านวน 434 ล้านบาท วางเป็น
หลกัประกนั โดยมีอายตุั้งแต่วนัลงนาม ถึงวนัท่ีพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญา 

- เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ลงนามร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
(“กสท”) ใน “สัญญาระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเก่ียวกบัเสาโทรคมนาคม” โดยกลุ่มบริษทัตกลงเช่าใช้
บริการเสาโทรคมนาคมของ กสท. และ กสท. ตกลงใชบ้ริการพื้นท่ีและบริการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคม
ดงักล่าวจากบริษทั โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2568 

21. เหตุการณ์ส าคัญ ข้อพพิาททางการค้าและคดีความที่ส าคัญ 
เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2564 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) (“กสท.”) ควบรวมกิจการเป็นหน่ึงบริษทั ในนาม บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) (“เอน็ที”) 

เฉพาะบริษัท 

1) สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทได้ท าสัญญา 
การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอ่ืน โดยไดผ้่านการเห็นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี 
ผลบงัคบัใชข้องสัญญาเป็นดงัน้ี 
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ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ 
1)  บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2549 เป็นตน้ไป 
2)  บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั 16 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป 
3)  บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั 1 มิถุนายน 2552 เป็นตน้ไป 
4)  บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 7 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป 
5)  บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป 
6)  บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั 1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 
7)  บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั     

 (เดิมช่ือ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จ ากดั) 
1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2550 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื่นฟ้องส านกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอเพิกถอนประกาศฯ ดังกล่าว วันท่ี 15 กันยายน 2553 
ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียื่นฟ้องขอเพิกถอนประกาศของ กทช. ว่าดว้ยการใชแ้ละ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และ ทีโอที ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ และเมื่อ
วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอที ไดมี้หนังสือแจง้ให้บริษทัทราบว่า บริษทัควรรอให้ศาลมีค าพิพากษาเพื่อยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษัทด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติก่อนศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด ทีโอที จะไม่รับรู้ และบริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ
ดงักล่าว 

ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (“สัญญาอนุญาตฯ”) ก าหนดให้บริษัทต้องจ่าย               
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจ านวนเงินขั้นต ่าตามท่ีสัญญาก าหนดในแต่ละปี หรือ
ในอตัราร้อยละของรายได ้และผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหักค่าใชจ่้ายและค่าภาษีใด ๆ 
ทั้งส้ิน จ านวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจ านวนนั้น อย่างไรก็ตาม ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการ 
ท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และทีโอทีต้องการรอค าพิพากษาถึงท่ีสุดในเร่ือง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล 
จึงเป็นรายการท่ีบริษทัคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเร่ืองวิธีการค านวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั บริษทัจึงค านวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามท่ี
ปฏิบัติในทางเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจ านวนผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษทัต้องจ่าย
ให้แก่ทีโอทีนั้น ขึ้นอยู่กบัผลการตดัสินจากศาลในเร่ืองขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริษทักบั
ทีโอทีในภายหลงัโดยบริษทัจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดท่ีการเจรจาตกลงส้ินสุดลง ซ่ึงผูบ้ริหารของ
บริษทัเช่ือวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จ านวนท่ีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระส าคญั 
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อย่างไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาหนงัสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัความเห็นของ
ท่ีปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษทั เห็นว่าการไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ขา้งต้น อาจถือได้ว่าเป็นการขดัต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย บริษทั จึงได้ตดัสินใจ
ปฏิบติัตามสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่าย ซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั โดย
ออกใบแจง้หน้ีเพื่อเรียกเก็บค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากคู่สัญญา  

ในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2551 บริษทัได้น าส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จ านวนเงิน 761 ล้านบาท ซ่ึงค านวณจากรายได้สุทธิตามอัตราและ 
วิธีคิดค านวณของบริษทัให้แก่ทีโอที ซ่ึงต่อมาไดมี้การจดัตั้งคณะท างานเจรจาเก่ียวกบัอตัราผลประโยชน์ตอบแทน
จากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักับทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ยุติร่วมกันได้ เน่ืองจากทีโอที
ตอ้งการให้บริษทั ช าระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษทัไดรั้บทั้งจ านวนตามอตัรา
ร้อยละท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษัทน าค่า เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บ ริษ ัทถูก
ผูป้ระกอบการรายอื่นเรียกเก็บมาหักออกก่อน ในวนัท่ี 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงไดมี้หนังสือแจง้ให้บริษทั
ช าระเงินผลประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีด าเนินการท่ี 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803  
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  อย่างไรก็ตามบริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนังสือโตแ้ยง้คดัคา้น
ไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อส านกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขด า
ท่ี 19/2554 แล้ว เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2554 เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดว่า ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
เงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  

ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาท เลขท่ี 55/2557 เรียกร้องให้บริษทัช าระเงินส่วนแบ่งรายได้
ของค่ าเช่ื อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคมของปีด าเนินการท่ี  21 - 22 เป็นจ านวนเงินรวม 9,984 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีค้างช าระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัดจนกว่า  
จะช าระเสร็จส้ิน และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 19/2554  

เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อส านักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น 
ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 83/2559 เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดวา่ทีโอทีไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องส่วนแบ่งรายได้
เพิ่มเติมของค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีด าเนินการท่ี 23 - 25 เป็นจ านวนเงินรวม 8,368 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระในแต่ละปี ตามหนังสือทีโอทีแจง้มา  
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วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 19/2554 โดยยกขอ้เรียกร้องแยง้
ของทีโอที ท่ีใหบ้ริษทัช าระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีด าเนินการท่ี 17 - 
20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นวา่ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้อง
เงินจ านวนดังกล่าว และห้ามไม่ให้ทีโอทีเรียกร้องการบงัคบัตามหนังสือค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาและ
หนังสือค ้าประกนัรายไดข้ั้นต ่าของปีด าเนินการท่ี 17 - 20 และขณะเดียวกนัคณะอนุญาโตตุลาการยงัไดมี้ค าช้ี
ขาดให้ยกค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 55/2557 ของทีโอที และให้ทีโอทีคืนเงินส่วนแบ่งรายไดค้่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทช าระไวเ้กินจ านวน 110 ลา้นบาท ภายใน 60 วนั นับแต่ได้รับค าช้ีขาดน้ี และ
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพน้ก าหนดดังกล่าว ซ่ึงทีโอทีได้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางแลว้ ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 อนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากช้ีขาดขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 83/2559 ให้บริษทัช าระ
ส่วนแบ่งรายได้แบบสุทธิ จ านวนเงิน 224 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงบริษทัตกลงช าระให้ทีโอทีโดยน าส่วน
แบ่งรายไดข้องค่าเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีบริษทัไดช้ าระไวเ้กินในขอ้พิพาท 55/2557 จ านวน 111 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียมาหกัลบกบัเงินท่ีบริษทัตอ้งช าระให้แก่ทีโอที คงเหลือจ านวนตอ้งช าระ 144 ลา้นบาท โดยบริษทัไดน้ า
เงินไปวางต่อส านกังานวางทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน  

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทีโอที คดี
หมายเลขด าท่ี 1713/2562 ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ท่ีทีโอทียื่นต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอเพิกถอนค าช้ีขาด
ขา้งตน้ ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่าจะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จ านวนท่ีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระส าคญั 

2) ภาระผูกพนัในหนังสือค ้าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าท่ีส่งมอบหนังสือค ้ าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)                 
(“ทีโอที”) เพื่อเป็นหลกัประกันการช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าในแต่ละปีด าเนินงาน โดยจะได้รับคืน
หนงัสือค ้าประกนัฉบบัของปีด าเนินงานท่ีผา่นมา  

ทีโอทีมิไดค้ืนหนังสือค ้าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าของปีด าเนินงานท่ี 17 - 21 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
7,007 ลา้นบาท โดยอา้งว่าบริษทัช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการน าเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงเป็นขอ้พิพาทท่ีอยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 
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ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554 และวนัท่ี 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อส านกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยช้ีขาดให ้
ทีโอทีส่งคืนหนังสือค ้ าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เน่ืองจากบริษัทได้ช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่า                           
ในแต่ละปีด าเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้  

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให้ทีโอทีคืนหนังสือค ้าประกนัเงินประโยชน์
ตอบแทนขั้นต ่าของปีด าเนินงานท่ี 17 - 21 ให้บริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 ทีโอทีได้ยื่นค าร้อง 
ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีด าเลขท่ี 660/2557 เพื่อขอเพิกถอนค าช้ีขาดดงักล่าว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยืน่ค าร้องเป็นคดีด าท่ี 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมี
ค าบงัคบัให้ทีโอทีคืนหนังสือค ้าประกันปีท่ี 17 - 21 ให้แก่บริษทัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการและช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมท่ีบริษทัไดช้ าระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัเป็นจ านวนเงินรวม 6.65 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ีผูเ้รียกร้องช าระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั  

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษายกค าร้องของทีโอที และใหที้โอทีคืนหนงัสือค ้า
ประกนัปีท่ี 17 - 21 ใหแ้ก่บริษทั ตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแ้ก่
บริษทั 

วนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 ทีโอทียืน่ค าร้องอุทธรณ์ค าพพิากษายกค าร้องของศาลปกครองกลาง  

ขณะน้ีค าร้องอุทธรณ์ดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

3) กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz 

ในวนัท่ี 25 กันยายน 2557 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อส านักระงับ  
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 80/2557 เพื่อเรียกร้องให้บริษทัช าระค่าเสียหาย
จากการปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตระหว่างบริษัทกับทีโอที กรณีท่ีผูใ้ช้บริการในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนยา้ยผู ้
ให้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz ซ่ึงให้บริการโดยบริษัทย่อยของบริษัทเป็นจ านวน 9,126 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดย้ื่นขอแกไ้ขค าเสนอขอ้พิพาทในส่วนของค่าเสียหายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงส้ินสุดสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการในเดือนกันยายน 2558 เป็นจ านวนเงิน 32,813 ล้านบาท                              
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดมติเป็นเอกฉันทใ์ห้ยกค าเสนอขอ้พิพาทของทีโอที
ดว้ยเหตุท่ีบริษทัมิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิดตามสัญญาตามท่ีทีโอทีกล่าวหา 

  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 62 - 

 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ทีโอทียื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีหมายเลขด าท่ี 
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ และไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

4) กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการท าขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการ
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (“สัญญาอนุญาตฯ”) คร้ังท่ี 6 และ 7 

เม่ือวันท่ี  30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี  78/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ                      
ส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม เพื่อมีค าช้ีขาดให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ คร้ังท่ี 6                       
ซ่ึงกระท าขึ้นเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2544 และ คร้ังท่ี 7 ซ่ึงกระท าขึ้นเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2545 มีผลผูกพนับริษทั
และบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้งปฏิบติัตามจนกว่าสัญญาจะส้ินสุด และบริษทัไม่มีหน้าท่ีตอ้ง
ช าระผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีทีโอทีไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 เร่ือง ขอให้ช าระผลประโยชน์ตอบ
แทน แจ้งมายงับริษัทให้ช าระเงินเพิ่มจ านวน 72,036 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าการท าข้อตกลงต่อท้ายสัญญา 
คร้ังท่ี 6 และ 7 เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระส าคัญท าให้ ทีโอที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนต ่ากว่าท่ีก าหนดใน 
สัญญาหลกั  

ต่อมาวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 122/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ส านักระงบัขอ้พิพาท ส านักงานศาลยุติธรรมเพื่อแกไ้ขจ านวนเงินท่ีเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 
62,774 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการค านวณส่วนแบ่งรายได้ ขอ้พิพาทน้ีเป็นเร่ืองเดียวกบั
ขอ้พิพาทหมายแลขด าท่ี 78/2558 ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการไดร้วมการพิจารณาขอ้พิพาททั้งสองเขา้ดว้ยกนั 

บริษทัได้รับค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี 23 มกราคม 2563 ช้ีขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ให้
บริษทัช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจ านวน 31,076 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับ
แต่วนัถดัจากวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ใหแ้ก่ ทีโอที จนกวา่จะช าระแลว้เสร็จ 

บริษทัไม่เห็นดว้ยกบัค าช้ีขาดดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 บริษทัไดย้ื่นค าร้องเพื่อขอเพิกถอนค าช้ี
ขาดต่อศาลปกครองกลางแลว้ (คดีหมายเลขด าท่ี 1165/2563) 
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ต่อมา เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 ทีโอทียื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง เฉพาะประเด็นท่ีคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยช้ีขาดว่าขอ้เรียกร้องของทีโอทีให้บริษทัช าระผลประโยชน์
ตอบแทน เพิ่ ม เติ ม  จ านวน  31,698 ล้านบาท  เป็นการยื่น เสนอข้อพิ พ าท ท่ีพ้นก าหนดระยะ เวลา 
การฟ้องคดี (คดีหมายเลขด าท่ี 1171/2563) 

ทั้งน้ี เน่ืองจากขอ้พิพาทดังกล่าวยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด และผูบ้ริหารของบริษัทพิจารณาแล้วว่าผลของค าช้ีขาด
ขา้งตน้ไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

5) บริษทัฟ้องเพิกถอนหนังสือส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ท่ีมีค าสั่งให้น าส่งรายไดจ้าก
การใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ี 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 บริษทัยืน่ฟ้องส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“ส านกังาน กสทช.”) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) กบัคณะท างานอีก 5 คน ต่อ
ศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสือส านักงาน กสทช. และเพิกถอนมติ 
กทค. ของส านักงาน กสทช. ท่ีมีค าสั่งให้บริษทัน าส่งรายได้ ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัท่ี  
1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จ านวน 7,221 ลา้นบาท พร้อมดอกผลท่ีเกิดขึ้น 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บค าฟ้องลงวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ท่ีกสทช. และส านกังาน กสทช. ฟ้อง
บริษทัในมูลหน้ีเดียวกนัน้ีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 661/2560 ให้บริษทัน าส่งรายได้ในช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษทัได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขและวิธีการน าส่งรายได้ ตามประกาศของ กสทช. เร่ือง 
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัว่คราว ในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และบริษทัมีหน้าท่ีน าส่งรายได้หลงัหักค่าใช้จ่ายให้แก่ส านักงาน กสทช. แต่บริษทัมีรายจ่าย
มากกว่ารายได้จากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ ดังนั้น จึงไม่มีรายได้ส่วนท่ีเหลือคงเหลือท่ีจะน าส่งให้แก่ 
ส านักงาน กสทช. แต่อย่างใด 

วนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองกลาง มีค าพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการ กสทช. ดว้ยเหตุผลว่า
ในช่วงเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการคล่ืน 900 MHz บริษทัมีรายจ่ายมากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 และ 17 กรกฎาคม 2563 กสทช. และส านกังาน กสทช. ยืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

  



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 64 - 

 

6) การเรียกร้องใหบ้ริษทัช าระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ่มเติมส่วนเพิ่มจากรายไดค้่าเช่าระบบส่ือสัญญาณ 

บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 
(“THAC”) เลขท่ี A1/2017 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 เรียกร้องใหบ้ริษทัช าระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ่มเติมจากรายได้
ค่าเช่าระบบส่ือสัญญาณเช่ือมโยงตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 เป็นจ านวน 19.54 ลา้นบาท และ
เลขท่ี A1/2018 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2561 และเรียกร้องให้บริษทัช าระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ่มเติมจากรายไดค้่าเช่า
ระบบส่ือสัญญาณเช่ือมโยงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นจ านวน 1,121.92 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมใหช้ าระดอกเบ้ียผิดนดัอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เน่ืองจาก ทีโอที เห็นวา่บริษทัจะตอ้งเรียก
เก็บค่าเช่าระบบส่ือสัญญาณเช่ือมโยงตามอตัราท่ีทีโอทีก าหนดซ่ึงสูงกวา่อตัราท่ีบริษทัใชเ้รียกเก็บจากผูเ้ช่าจริง 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี ค.1/2561 เพื่อเพิก
ถอนค าสั่งรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC ส าหรับขอ้พิพาทเลขท่ี A1/2017 ไวพ้ิจารณา  

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกค าร้องคดีหมายเลขด าท่ี ค.1/2561 

เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี ค.2/2561 เพื่อเพิกถอน
ค าสั่งรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC ส าหรับขอ้พิพาทเลขท่ี A1/2018 ไวพ้ิจารณา  

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกค าร้องคดีหมายเลขด าท่ี ค.2/2561 

ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 และ 11 เมษายน 2561 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาคดีหมายเลขด าท่ี  
ค.1/2561 และ ค.2/2561 ของศาลปกครองกลาง ตามล าดบั 

วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563  คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดด้วยเสียงขา้งมากยกค าเสนอขอ้พิพาทของทีโอที 
เลขท่ี A1/2017   

วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ทีโอทีขอใหป้ฏิบติัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี 1362/2563 ขอเพิกถอนค า
ช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาเห็นวา่อตัราค่าเช่าท่ีบริษทัใชเ้รียกเก็บนั้นเป็นอตัราตลาดท่ีเหมาะสมและไดรั้บความ
เห็นชอบจาก กสทช. แลว้  
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7) การเรียกร้องให้บริษทัช าระเงินจากการใชบ้ริการร่วมใชเ้สาอากาศ ค่าบริการพื้นท่ี และค่าเช่าใชอุ้ปกรณ์ท่ี
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาใหด้ าเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (“THAC”) เลขท่ี A3/2018 เรียกร้องให้บริษทัช าระเงินค่าร่วมใชเ้สาอากาศ 
ค่าบริการพื้นท่ี และค่าเช่าใช้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาให้ด าเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการจ านวน 183.44 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 บริษทัไดย้ืน่ค าร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี ค.3/2561 เพื่อเพิกถอน
ค าสั่งรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC ส าหรับขอ้พิพาทเลขท่ี A3/2018 ไวพ้ิจารณา 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกค าร้องคดีหมายเลขด าท่ี ค.3/2561 

ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาคดีหมายเลขด าท่ี ค.3/2561 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 ทีโอทียืน่ค าร้องขอถอนขอ้พิพาทจาก THAC และน าไปฟ้องท่ีศาลปกครองกลาง 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าสั่งอนุญาตใหที้โอทีถอนค าเสนอขอ้พิพาท  

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 บริษทัไดรั้บส าเนาค าฟ้องศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี 1746/2563 ลงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563  

ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่า บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่ีเก่ียวข้องทุกประการแล้ว ดังนั้ นผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

8) การเรียกร้องใหบ้ริษทัช าระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการเครือข่ายร่วม 

วันท่ี  27 กันยายน 2561 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (“ทีโอที ”) ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ส านักงานระงบัขอ้พิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม หมายเลขด าท่ี 67/2561 เรียกร้องให้บริษทั
ช าระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการเครือข่ายร่วม (Roaming) เพิ่มเติมจากการท่ีบริษทัไดใ้หส่้วนลดค่าบริการ
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทีโอที ตั้งแต่ กรกฏาคม 2556 ถึงกันยายน 2558 จ านวน 16,252.66 ล้านบาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  
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บริษทัไดรั้บค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 ช้ีขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ใหย้ก
ค าเสนอขอ้พิพาทของทีโอที  

เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี 1309/2563 ขอเพิกถอนค าช้ี
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั้นผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด (“DPC”) 

1) กรณีการน าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เม่ือวันท่ี  9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี  3/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม เพื่อเรียกร้องให้ DPC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ช าระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิ่มเติมอีกประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 
พร้อมเรียกเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดัจนกว่า
จะช าระเสร็จส้ินซ่ึงค านวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบ้ียปรับทั้งส้ินจ านวน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 3,949 ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 กสท. ไดย้ื่นค าร้องขอแกไ้ขจ านวนทุนทรัพยร์วมเบ้ียปรับลดลงเหลือ 3,410 ลา้นบาท 
ซ่ึงค านวณจากเงินส่วนแบ่งรายได้ค้างช าระถึงเดือนมกราคม 2551 ซ่ึงได้รวมเบ้ียปรับจ านวน 790 ล้านบาท และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน 171 ลา้นบาท 

จ านวนเงินส่วนแบ่งรายไดท่ี้ กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจ านวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตท่ี DPC ไดน้ าส่งตั้งแต่
วนัท่ี 16 กนัยายน 2546 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2550 และไดน้ ามาหักออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ โดย DPC ไดป้ฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าวและมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั้งอุตสาหกรรมโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อีกทั้ง กสท. เคยมีหนงัสือ เลขท่ี กสท. 
603 (กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให้ยกค าเสนอขอ้พิพาทของ กสท. โดยให้เหตุผลสรุป
ไดว้า่ DPC มิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดย DPC ไดช้ าระหน้ีผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จส้ินและหน้ีทั้งหมดไดร้ะงบัไป
แล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้  DPC ช าระหน้ีซ ้ า เพื่ อเรียกส่วนท่ีอ้างว่าขาดไป รวมถึงเบ้ียปรับและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามท่ีอา้งมา  
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เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2554 กสท. ไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1259/2554  

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้ตดัสินยกค าร้องของ กสท. ท่ีขอให้เพิกถอนค าช้ีขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมาวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 กสท. ไดย้ืน่อทุธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขด าท่ี อ. 1070/2558  

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองสูงสุดไดพ้ิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ซ่ึงมีผลใหค้ดีน้ีถึงท่ีสุด โดย 
DPC ไม่ตอ้งช าระส่วนแบ่งรายไดเ้พิ่มเติมหรือเบ้ียปรับตามท่ี กสท. เรียกร้อง  

2) กรณีเรียกร้องใหช้ าระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การน าค่าเช่ือมโยงโครงข่ายมาหักออก
จากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหวา่ง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) และบริษทั 
ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื่นฟ้อง กสท. เป็นผู ้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 และ DPC เป็นผู ้ถูกฟ้องคดีท่ี 2  
คดีหมายเลขด าท่ี 1099/2554 ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ กสท. และ DPC ร่วมกันช าระค่าเช่ือมโยง
โครงข่าย เป็นเงินจ านวน 2,436 ลา้นบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม และดอกเบ้ียซ่ึงค านวณถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 
รวมเป็นเงิน ท่ี เรียกร้องทั้ งส้ินจ านวน 2,954 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียนับจากวันฟ้องจนกว่าจะช าระ 
เสร็จส้ิน โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซ่ึงค านวณจากจ านวนเลขหมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ี DPC มีการให้บริการอตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 432 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซ่ึงค านวณจากคร่ึงหน่ึงของส่วนแบ่งรายไดท่ี้ กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจ านวนเงิน 
2,331 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจ านวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ท่ี DPC น ามาหักออกจากเงิน
ส่วนแบ่งรายได ้เป็นจ านวนเงิน 191 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงนั้นเป็นจ านวนเดียวกนักบัท่ี กสท. เรียกร้อง
ตามขอ้พิพาทหมายเลขด าที่ 68/2551 ขา้งต ้น แต่แตกต่างกันที่จ านวนปีที่เรียกร้องและการ
ค านวณดอกเบ้ีย 
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ต่อมาในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดย 
ขอแกไ้ขจ านวนเงินค่าเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีเรียกร้องซ่ึงค านวณจนถึงวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 อนัเป็นวนัส้ินสุด
สัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบ้ียซ่ึงค านวณถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,454 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบ้ียนบัจากวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซ่ึงค านวณจากจ านวนเลขหมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ี DPC มีการให้บริการอตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 1,289 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซ่ึงค านวณจากคร่ึงหน่ึงของส่วนแบ่งรายไดท่ี้ กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจ านวนเงิน 
3,944 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจ านวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ท่ี DPC น ามาหักออกจากเงิน
ส่วนแบ่งรายได ้เป็นจ านวนเงิน 221 ลา้นบาท 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษายกค าฟ้องคดีหมายเลขด าท่ี 1099/2554 โดยให้เหตุผล
ว่าอตัราค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge)  มิได้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยให้คิดอัตราค่าเช่ือมโยงตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศดงักล่าว 

ทั้งน้ี ทีโอทีและ DPC มิไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีเป็นท่ีส้ินสุด ขณะน้ีทีโอทีและ DPC อยู่ในระหว่าง
การเจรจาและตรวจสอบขอ้มูลในอดีตเพื่อค านวณค่าเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีอาจจะมีการช าระต่อกนัตามค าพิพากษา
ของศาลปกครองกลาง ขณะน้ีทั้งสองฝ่ายยงัไม่สามารถประเมินมูลค่าของรายการดงักล่าวไดโ้ดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้ง
เห็นชอบร่วมกนัทั้งสองฝ่าย 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า ผลของการเจรจาดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดี และไม่น่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  
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3) กรณีปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) (“กสท.”) 

ตามท่ีกสท. ได้อนุมติัให้ DPC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที 
เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพื่อให้สอดคลอ้งกบัอตัราค่าใชบ้ริการท่ีลดต ่าลงเร่ือย ๆ เป็นเวลา 3 เดือนเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป และ DPC ได้มีหนังสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซ่ึง กสท. ได้
อนุมติัเร่ือยมาจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 โดยหลงัจากนั้น กสท. มิไดมี้หนังสือตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่
อยา่งใด จนกระทัง่ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2551 กสท. ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในอตัรา
นาทีละ 2.10 บาท ตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงได้มีหนังสือขอให ้
กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม โดยค านึงถึงสภาวะการแข่งขนัของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ในปัจจุบนัท่ีมีอตัราค่าใชบ้ริการในตลาดท่ีต ่ากว่าอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมท่ีก าหนดมาก ซ่ึงท าให้ DPC ไม่สามารถ
ให้บริการเครือข่ายร่วมกบัผูป้ระกอบการท่ีมาขอใช้บริการได ้และในระหว่างรอการพิจารณา DPC จะใช้อตัราค่าใช้
เครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุมติัและถือปฏิบติัมา ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 
มีนาคม 2552 กสท. ไดมี้หนังสืออนุมติัให้ DPC ใช้อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 1.10 บาท ในช่วงวนัท่ี 1 
มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2552 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 DPC และบริษทัไดท้ าสัญญาการให้
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตัรา 1.10 บาทต่อนาที และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดย้ื่นเสนอขอ้พิพาทต่อส านักระงับขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ตามขอ้
พิพาทหมายเลขด าท่ี 62/2553 เพื่อเรียกร้องให้ DPC ช าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปีด าเนินการท่ี 10 - 12 ซ่ึง
เกิดจากการท่ี DPC ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 1.10 บาท ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 
เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม 2551 เป็นจ านวนเงินรวม 1,636 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับท่ีค านวณถึงเดือนมีนาคม 2553 
เป็ นจ านวน 364 ล้ านบาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิ น  2,000 ล้ านบาท และเรี ยกเบ้ี ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุมัติการปรับลดอัตราค่าใช้
เครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 เท่านั้น 

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักระงับข้อพิพาท  
ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 89/2554 เรียกร้องให้ DPC ช าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปีด าเนินการท่ี 12 ท่ีเกิด
จากการท่ี DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่วงระหว่างวนัท่ี  
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิ่มเติม จ านวน 113 ล้านบาท พร้อมเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของ
เงินตน้ดงักล่าว นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 DPC ไดรั้บแจง้ค าช้ีขาดของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 ของขอ้
พิพาททั้งหมดขา้งตน้ โดยเสียงขา้งมากวินิจฉัยวา่ขอ้ตกลงเร่ืองผลประโยชน์ตอบแทนการใหบ้ริการเครือข่ายร่วม 
(Roaming) (อตัรา 2.10 บาท) ชอบดว้ยกฎหมาย การปรับลดอตัราค่า Roaming เป็นอ านาจและสิทธิของ กสท. ท่ี
จะอนุมติัให้หรือไม่ก็ได ้จึงช้ีขาดให้ DPC ช าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปีด าเนินการท่ี 10 - 12 จ านวน
เงินรวม 1,749 ลา้นบาท และเบ้ียปรับจ านวน 364 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงิน
ตน้ดงักล่าว นบัตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 DPC ไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขด าท่ี 1582/2562 ขอเพิกถอนค าช้ีขาดต่อไป 

ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าขอ้พิพาท
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด  ๆต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

4) กรณีความเสียหายเน่ืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ระหว่าง DPC กบั
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2554 กสท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี 32/2554 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม เพื่อเรียกร้องให้ DPC ช าระเงินจ านวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 35 ลา้นบาท โดย กสท. กล่าวอา้งว่า DPC 
ผิดสัญญาให้ด าเนินการ เน่ืองจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กบัผูใ้ช้บริการ 
ในระหว่างปี 2540 - 2546 จ านวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือช่ือ เป็นเหตุให้ กสท. 
ไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการระหว่างประเทศได ้เม่ือเลขหมายดงักล่าวมีการใช้
บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  

เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีค าวินิจฉัยช้ีขาดให้ยกค าขอของ กสท. โดยช้ีขาดว่า  
ข้อพิพาทในคดีน้ีเป็นเร่ืองพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระท าอันเกิดจากการผิดสัญญาให้ด าเนินการ ดังนั้ น 
ขอ้พิพาทในคดีน้ีจึงไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 กสท. ไดย้ืน่ค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเป็น
คดีหมายเลขด าท่ี 1767/2556  

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาใหย้กค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดอนุญาโตตุลาการของ กสท.  

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 กสท. ยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ขอ้พิพาทดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  
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5) กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) (“กสท.”) 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 กสท.ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี 110/2555 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ส านักระงบัขอ้พิพาท เพื่อเรียกร้องให้ DPC ช าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปีด าเนินการท่ี 10 - 14 จ านวน
รวม 183 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นับแต่วนัพน้ก าหนดช าระ
เงินของปีด าเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี 26/2557 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ส านกัระงบัขอ้พิพาท เพื่อเรียกร้องให้ DPC ช าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปีด าเนินการท่ี 15 - 16 จ านวนรวม 
203 ล้านบาท และดอกเบ้ียผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมเบ้ียปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นับแต่วนัพน้ก าหนดช าระเงินของปีด าเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน ซ่ึงจ านวนเงินดังกล่าว 
กสท. ค านวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายไดค้่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ี DPC ไดรั้บจากผูป้ระกอบการราย
อ่ืนทั้งจ านวนตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยไม่ให้น า
รายจ่ายค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ี DPC ถูกผูป้ระกอบการรายอ่ืนเรียกเก็บมาหักออก  

ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 DPC ไดรั้บค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 วินิจฉัยขอ้พิพาท
หมายเลขด าท่ี 26/2557  และวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 DPC ไดรั้บค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 
2562 วินิจฉยัขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 110/2555 โดยเสียงขา้งมากใหย้กค าเสนอขอ้พิพาททั้ง 2 ฉบบัของ กสท. 

วนัท่ี 17 ธันวาคม 2562 กสท. ยื่นคดีหมายเลขด าท่ี 2754/2562 เพื่อเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในขอ้
พิพาทหมายเลขด าท่ี 110/2555 ต่อศาลปกครองกลาง  

วนัท่ี 25 ธันวาคม 2562 กสท. ยื่นคดีหมายเลขด าท่ี 2908/2562 เพื่อเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในขอ้
พิพาทหมายเลขด าท่ี 26/2557  ต่อศาลปกครองกลาง  

ขณะน้ีทั้ง 2 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ ผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุก
ประการแลว้ 
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6) ภาระผกูพนัในหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ DPC มีหน้าท่ีส่งมอบหนังสือค ้ าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าในแต่ละปี
ด าเนินงาน โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือค ้าประกนัฉบบัของปีด าเนินงานท่ีผา่นมา  

กสท. มิได้คืนหนังสือค ้าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าของปีด าเนินงานท่ี 10 - 14 รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งว่า DPC ช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการน าเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซ่ึงเป็นขอ้พิพาทท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ  

เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2555 DPC ได้เสนอข้อพิพาทต่อส านักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น               
ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 120/2555 เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยช้ีขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสือค ้าประกนั
ดงักล่าวใหแ้ก่ DPC เน่ืองจาก DPC ไดช้ าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าในแต่ละปีด าเนินงานครบถว้น และ
ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้  

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือค ้าประกนัพร้อมค่าธรรมเนียม
ธนาคารดงักล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ื่นค าร้องเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1671/2558 ต่อ
ศาลปกครองกลาง เพื่อขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกค าร้องของ กสท. ท่ีขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการคดีหมายเลขด าท่ี 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นถูกต้อง
และชอบดว้ยกฎหมายแลว้ ค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนแต่อย่างใด ดงันั้น ค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยงัมีผลใชบ้งัคบัโดยสมบูรณ์ ทั้งน้ี กสท. 
ไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าผลของคดีดังกล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดี เน่ืองจาก DPC ไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ ตามท่ีคณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางไดว้ินิจฉยัไวแ้ลว้ 
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7) กรณีการเรียกค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัว่คราว 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื่นฟ้องส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“ส านักงาน  กสทช.”), 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) , คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด (“ทรู มูฟ”) และ DPC ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดี
หมายเลขด าท่ี 918/2558 เพื่อให้ช าระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใชเ้คร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุม้ครองตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการ
ชัว่คราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงค านวณตั้งแต่วนัท่ี 
16 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 เป็นจ านวนเงินดงัน้ี  

1) ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน  24,117 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั ส านักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 18,025 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 6,083 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ื ่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าที่ 1651/2558 เพื่อ
เรียกร้องให้ช าระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช้เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
กสท. ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 เพิ่มเติมเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

1) ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 6,521 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 4,991 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 1,635 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าที่ 741/2559 เพื่อ
เรียกร้องให้ช าระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใชเ้คร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
กสท. ตั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2558  เพิ่มเติมเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

1) ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 2,857 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 673 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 DPC ไดรั้บค าร้องขอแกไ้ขค าขอทา้ยฟ้องของ กสท. ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 
จากศาลปกครองกลางโดยปรับจ านวนเงินท่ีเรียกร้อง ดงัน้ี 

คดีหมายเลขด าท่ี 918/2558  
1) ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 5,109 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 3,651 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 1,457 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

คดีหมายเลขด าท่ี 1651/2558 
1) ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 4,169 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 2,946 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 1,223 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี 

คดีหมายเลขด าท่ี 741/2559  
1) ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 1,858 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 1,336 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 522 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา 

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 DPC ยืน่ค าคดัคา้นค าร้องขอแกไ้ขจ านวนเงินท่ีเรียกร้องของคดีหมายเลขด าท่ี 741/2559 

วนัท่ี 11 มีนาคม 2563 DPC ยืน่ค าคดัคา้นค าร้องขอแกไ้ขจ านวนเงินท่ีเรียกร้องของคดีหมายเลขด าท่ี 918/2558 
และ 1651/2558 

ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั         
เช่ือวา่ DPC ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าใชแ้ละค่าตอบแทนจากการใช ้เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามท่ี กสท. เรียกร้อง เน่ืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามประกาศ กสทช. แลว้ทุกประการ ดงันั้น
ผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั 

8) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ท่ี มีค าสั่ งให้น าส่งรายได้จาก                      
การใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัว่คราว 

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 DPC ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที่ 1997/2558 เร่ือง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้น าส่ง
รายได้ช่วงมาตรการคุ ้มครองผู ้ใช้บริการ เน่ืองจากส านักงานกสทช. เรียกร้องให้ DPC น าส่งเงินรายได้ จากการ
ใหบ้ริการในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 จ านวน 
628 ลา้นบาท 

ในเร่ืองเดียวกันน้ี เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2559 กสทช. และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“ส านักงาน กสทช.”) ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็น  
คดีหมายเลขด าท่ี 1441/2559 ขอให้ DPC น าส่งรายไดช่้วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 
ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 จ านวน 680 ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ียค านวณถึงวนัท่ีฟ้อง 52 ลา้นบาท) พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน  นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะน าส่งรายไดพ้ร้อมดอกผลและดอกเบ้ียเสร็จส้ิน 

วนัท่ี 7 กันยายน 2561 ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมติของ กสทช. ให้ DPC น าส่งเงินรายได้จากการ
ให้บริการในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 869 ล้านบาท และเม่ือ กสทช. ไดเ้คย 
มีค าสั่งให้ DPC น าส่งเงินรายได้ช่วงท่ีหน่ึงไปแล้ว จ านวน 628 ล้านบาท คงเหลือเงินท่ีต้องน าส่งในคร้ังน้ี 
จ านวน 241 ล้านบาท ซ่ึงในวันท่ี 7 ธันวาคม 2561 DPC ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด า 
ท่ี 2399/2561 เพื่อขอเพิกถอนมติ กทค. ดงักล่าวแลว้ 
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วนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางแจง้ค าสั่งใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาททั้งสองเขา้ดว้ยกนั 

วนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองกลางแจง้ค าสั่งใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาททั้งสามเขา้ดว้ยกนั 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่า DPC ได้ปฏิบติัตามประกาศ เร่ือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชั่วคราว ใน
กรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 ซ่ึงก าหนดให้ DPC 
ตอ้งน าส่งเงินรายไดห้ลงัหักรายจ่ายให้แก่ส านักงานกสทช. เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกว่ารายได้จากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ DPC จึงไม่มีรายได้คงเหลือท่ีจะน าส่งให้แก่ กสทช. ตามท่ี
ประกาศดงักล่าวก าหนดไว ้

ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

9) กรณีการส่งมอบเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่ง บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั DPC  

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 DPC ไดรั้บค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 6/2561 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ท่ี กสท. ได้
ยื่นขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านักระงบัขอ้พิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม เรียกร้องให้ DPC ส่งมอบ
เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ ตูค้อนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบคงสิทธิเลข
หมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสียโอกาสจากการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าว รวม 13,431 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปีของเงินตน้ หรือช าระเป็นเงินในจ านวนเดียวกนัแทนการส่งมอบเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2564 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให้ยกค าเสนอขอ้พิพาทของ กสท. เป็นผลให้ DPC ไม่
ตอ้งส่งมอบอุปกรณ์และช าระค่าเสียโอกาสพร้อมดอกเบ้ียตามท่ี กสท.เรียกร้องทั้งหมด 

เม่ือวันท่ี  14 กรกฎาคม 2564 DPC ได้รับค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของ กสท.  
คดีหมายเลขด าท่ี 514/2564 ลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ท่ี กสท. ยื่นต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอนค าช้ีขาดขา้งตน้ 
ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที่เกี่ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั้นผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  
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บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (“AWN”) 

1) กรณีการฟ้องเพิกถอนค าสั่ง กสทช. ในเร่ืองการใหบ้ริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (MNP) 

ในระหว่างปี 2558 - 2563 AWN ได้รับค าสั่งก าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง (“ค าสั่ง”)  จาก ส านักงาน 
กสทช. ให้ช าระค่าปรับทางปกครองกรณีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นเงิน 221 ลา้นบาท 
และ 605 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึง AWN ไดย้ื่นฟ้องเพิกถอนค าสั่งดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด า
ท่ี 1357/2560 และคดีหมายเลขด าท่ี 2212/2563 ตามล าดบั โดยเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้
มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขด าท่ี 1357/2560 ให้เพิกถอนค าสั่งก าหนดค่าปรับทางปกครองในส่วนท่ีเกินกว่า 
20,000 บาทต่อวัน  เป็นผลท าให้ค่าปรับทางปกครองลดลงเหลือ  0.82 ล้านบาท  ซ่ึงในวันท่ี 25 กันยายน 
2563 AWN ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้เพิกถอนค าสั่งก าหนดค่าปรับทางปกครองทั้งหมด ขณะน้ี
อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

ส าหรับคดีหมายเลขด าท่ี 2212/2563 อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า AWN ได้ปฏิบติัถูกตอ้งทุกประการแลว้ ดงันั้นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

บริษัท ไมโม่ เทค จ ากัด (“MMT”) 

1) การเรียกร้องให้ช าระค่าเสียหาย กรณี MMT บอกเลิกสัญญาว่าจ้างพิมพ์งานกับ บริษัท เปเปอร์เมท 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากดั ไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขด า
ท่ี 1016/2562 เรียกร้องค่าเสียหายจาก MMT กรณีถูก MMT บอกเลิกสัญญาว่าจ้างพิมพ์งาน โดยเรียกร้อง
ค่าเสียหายและค่าขาดรายไดเ้ป็นจ านวนเงินรวม 280 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 ศาลแพ่งมีค าพิพากษาใหย้กฟ้องบริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากดั เน่ืองจาก
บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากดั ปฏิบติัผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามท่ีเรียกร้องมาในคดีน้ี 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) ยืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ MMT ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั้นผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  
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22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลอตัราหุ้นละ 
3.45 บาท เป็นจ านวนเงิน 10,260 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นในวันท่ี  
1 กนัยายน 2564 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินระหว่างกาลโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี  
3 สิงหาคม 2564 


