รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2564 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงิน
สดรวมและเฉพาะกิ จการ ส าหรั บ งวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 มิ ถุ นายน 2564 และหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูล ทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่ วนข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่ส ามารถ
ได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
-2-

ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 3 สิ งหาคม 2564

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

18

16,970,121

18,420,769

720,280

614,806

เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็ นการเฉพาะ

3

1,433,155

1,909,701

-

-

11,200

11,200

-

-

4, 18

17,461,121

17,781,190

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

5

1,397,597

1,448,323

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

18

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

สิ นค้าคงเหลือ

-

19

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

1,753,890
-

60,673,000

52,543,000

3,188,983

2,372,086

-

-

6,672

1,092

-

-

-

-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

-

1,794,898

280,841

-

438,508

211,038

4,184

5,291

41,188,198

42,155,399

63,192,362

54,916,987

67,695

67,695

35,266,158

33,819,366

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

6

110,031

110,031

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

7

-

-

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

8

693,728

799,044

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

8

33,728

31,588

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

9

117,184,140

122,517,638

58,474

56,166

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

9

54,690,532

58,722,695

187,582

225,706

2,881,700

2,881,700

-

-

ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิ ยม

9

9,315,262

7,122,853

ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม

9

137,828,725

110,219,201

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4,130,815

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

7,593

6,404

-

-

4,120,355

484,933

485,422

1,589,154

1,490,073

304,078

318,805

328,457,815

308,015,178

36,376,513

34,979,564

369,646,013

350,170,577

99,568,875

89,896,551

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

10

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

11, 18

-

4,900,000

-

-

40,348,455

40,570,675

2,722,274

2,779,758

ประมาณการสาหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย

5,248,417

5,248,417

5,107,843

5,107,843

รายได้คา่ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รับล่วงหน้า

4,386,859

4,348,673

9,177

9,177

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

1,433,155

1,909,701

-

-

10, 18

12,738,399

13,848,369

-

-

12

14,082,801

10,538,021

-

-

ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

10, 18

10,497,028

10,212,817

121,586

116,638

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

10, 18

-

5,370,000

5,080,000

33,016

35,691

ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่าย
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

2,069,644
19

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

-

1,867,303
297,202

-

-

65,619

72,246

93

93

90,870,377

93,813,424

13,363,989

13,129,200

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินระยะยาว

10, 18

80,897,709

79,301,185

6,492,320

หนี้ สินตามสัญญาเช่า

10, 18

44,361,338

48,150,497

75,332

118,716

3,219,963

3,179,944

400,042

394,890

12

67,985,316

42,911,011

-

-

1, 20

-

3,283,533

-

-

937,429

1,225,258

-

-

2,703,568

2,616,358

22,259

20,104

200,105,323

180,667,786

6,989,953

533,710

290,975,700

274,481,210

20,353,942

13,662,910

ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่าย
ส่ วนปรับมูลค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมรอรับรู้
หนี้ สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

19

-

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

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

4,997,460

4,997,460

4,997,460

4,997,460

2,973,926

2,973,554

2,973,926

2,973,554

22,506,296

22,446,531

22,506,296

22,446,531

(669,657)

(669,657)

-

-

500,000

500,000

500,000

500,000

53,625,042

50,882,428

53,625,042

50,882,428

(390,331)

(568,872)

(390,331)

(568,872)

78,545,276

75,563,984

79,214,933

76,233,641

125,037

125,383

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

78,670,313

75,689,367

79,214,933

76,233,641

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

369,646,013

350,170,577

99,568,875

89,896,551

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 2,974 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ชาระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนต่ากว่าทุนอื่น
ส่ วนต่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

-

-

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

รายได้
รายได้จากการให้บริ การและการให้เช่าอุปกรณ์

18

35,641,327

35,723,576

451,872

545,844

รายได้จากการขาย

18

7,115,590

6,532,313

-

-

42,756,917

42,255,889

451,872

545,844

(21,012,175)

(20,395,512)

(271,517)

(271,786)

ต้นทุนขาย

(6,923,134)

(6,371,784)

รวมต้ นทุน

(27,935,309)

(26,767,296)

(271,517)

(271,786)

กาไรขั้นต้ น

14,821,608

15,488,593

180,355

274,058

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย

(1,237,474)

(1,600,174)

(444)

(102)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(3,907,862)

(4,425,494)

(20,463)

(11,377)

รวมต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

(5,145,336)

(6,025,668)

(20,907)

(11,479)

กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน

9,676,272

9,462,925

159,448

262,579

รวมรายได้
ต้ นทุน
ต้นทุนการให้บริ การและการให้เช่าอุปกรณ์

18

-

-

ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

รายได้ทางการเงิน

18

55,935

102,620

111,865

101,702

รายได้อื่น

18

568,221

81,410

18,614

39,211

7, 8

(32,546)

80

6,854,272

6,717,331

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ

(332,997)

699,787

(1,394)

624

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์

175,552

(349,915)

-

-

ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

18

(37,652)

(39,847)

(37,652)

(39,837)

ต้นทุนทางการเงิน

18

(1,460,442)

(1,545,804)

(32,320)

(14,727)

8,612,343

8,411,256

7,072,833

7,066,883

(1,571,088)

(1,410,710)

(32,016)

(65,769)

7,041,255

7,000,546

7,040,817

7,001,114

7,040,817

7,001,114

7,040,817

7,001,114

438

(568)

7,041,255

7,000,546

7,040,817

7,001,114

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

2.37

2.35

2.37

2.35

กาไรต่อหุน้ ปรับลด

2.37

2.35

2.37

2.35

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

15

กาไรสาหรับงวด
การแบ่ งปั นกาไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับงวด
กาไรต่ อหุ้น (บาท)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

-

-

16

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

กาไรสาหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

7,041,255

7,000,546

7,040,817

7,001,114

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

2,417

-

-

-

-

-

(29,925)

(81,623)

8,085

20,406

-

-

(29,925)

(81,623)

(29,925)

(81,623)

7,011,330

6,918,923

7,010,892

6,919,491

7,010,892

6,919,491

7,010,892

6,919,491

438

(568)

7,011,330

6,918,923

ขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด

(40,427)

ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

-

(102,029)

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

7,010,892

6,919,491

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

รายได้
รายได้จากการให้บริ การและการให้เช่าอุปกรณ์

18

71,816,465

72,103,488

903,744

979,157

รายได้จากการขาย

18

16,801,619

12,997,799

-

-

88,618,084

85,101,287

903,744

979,157

(42,138,414)

(40,733,604)

(584,944)

(582,975)

ต้นทุนขาย

(16,551,584)

(12,790,719)

รวมต้ นทุน

(58,689,998)

(53,524,323)

(584,944)

(582,975)

กาไรขั้นต้ น

29,928,086

31,576,964

318,800

396,182

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย

(2,879,785)

(3,362,007)

(629)

(515)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(7,759,398)

(8,936,809)

(47,320)

(39,553)

รวมต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

(10,639,183)

(12,298,816)

(47,949)

(40,068)

กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน

19,288,903

19,278,148

270,851

356,114

รวมรายได้
ต้ นทุน
ต้นทุนการให้บริ การและการให้เช่าอุปกรณ์

18

-

-

ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

รายได้ทางการเงิน

18

119,665

194,622

173,208

246,451

รายได้อื่น

18

726,996

308,274

39,682

51,738

7, 8

(93,338)

(7,341)

13,388,830

13,321,234

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ

(893,646)

(218,481)

(1,722)

(47)

กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์

513,283

137,860

-

-

ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

18

(82,212)

(79,838)

(82,212)

(79,808)

ต้นทุนทางการเงิน

18

(2,846,149)

(3,110,145)

(43,784)

(33,271)

16,733,502

16,503,099

13,744,853

13,862,411

(3,047,726)

(2,745,591)

(60,147)

(105,103)

13,685,776

13,757,508

13,684,706

13,757,308

13,684,706

13,757,308

13,684,706

13,757,308

1,070

200

-

-

13,685,776

13,757,508

13,684,706

13,757,308

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

4.60

4.63

4.60

4.63

กาไรต่อหุน้ ปรับลด

4.60

4.63

4.60

4.63

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

15

กาไรสาหรับงวด
การแบ่ งปั นกาไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับงวด
กาไรต่ อหุ้น (บาท)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

16

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

กาไรสาหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

13,685,776

13,757,508

13,684,706

13,757,308

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

5,162

กาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด

284,689

(294,868)

ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

-

-

232,913

(56,938)

58,974

-

232,913

(235,894)

232,913

(235,894)

13,918,689

13,521,614

13,917,619

13,521,414

13,917,619

13,521,414

13,917,619

13,521,414

1,070

200

-

-

13,918,689

13,521,614

13,917,619

13,521,414

(235,894)

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

-

การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
กาไรสะสม

ส่ วนตา่ กว่ าทุนอื่น

องค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผู้ถือหุ้ น

ส่ วนตา่ จาก

สารองสาหรับ

การเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ

การจ่ ายโดย

กาไรจาก

รวมองค์ ประกอบ

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้เสี ย

ทุนที่ออกและ

ส่ วนเกิน

สัดส่ วนการถือหุ้น

ทุนสารองตาม

ยังไม่ ได้

ใช้ หุ้ น

การลดสั ดส่ วน

สารองรายการ

การเปลี่ยนแปลง

อื่ นของส่ วนของ

ผู้ถือหุ้ น

ที่ไม่ มีอานาจ

รวมส่ วนของ

ชาระแล้ ว

มูลค่าหุ้ น

ในบริษทั ย่ อย

กฎหมาย

จัดสรร

เป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ป้องกันความเสี่ยง

ในมูลค่ ายุติธรรม

ผู้ถือหุ้ น

ของบริษทั

ควบคุม

ผู้ถือหุ้ น

189,745

161,187

(721,882)

45,457

2,973,178

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ส่ วนของ
สารอง

22,386,070

(669,657)

500,000

43,755,735

(325,493)

68,619,833

128,071

68,747,904

รายการกับผู้ถือหุ้ นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้ น
เพิ่มทุนจดทะเบียน

13

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

13

-

376

เงินปันผลจ่าย

17

-

60,461

-

-

-

(60,837)

-

-

-

(60,837)

-

-

-

-

11,182

-

-

-

11,182

-

11,182

-

-

11,182

-

-

-

(10,583,800)

-

-

-

-

-

(10,583,800)

(432)

(10,584,232)

รวมเงินทุนที่ได้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้ น

376

60,461

-

-

(10,583,800)

(49,655)

-

-

-

(49,655)

(10,572,618)

(432)

(10,573,050)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้ นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้ น

376

60,461

-

-

(10,583,800)

(49,655)

-

-

-

(49,655)

(10,572,618)

(432)

(10,573,050)

-

13,757,308

-

200

13,521,614

-

13,757,308

500,000

46,929,243

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
กาไรสาหรับงวด
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

2,973,554

22,446,531

(669,657)

-

(235,894)

-

(235,894)

13,521,414

-

-

(235,894)

-

(235,894)

13,521,414

200

13,521,614

140,090

161,187

(957,776)

45,457

(611,042)

71,568,629

127,839

71,696,468

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
กาไรสะสม

ส่ วนตา่ กว่ าทุนอื่น

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนตา่ จาก

สารองสาหรับ

การเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อกและ

ส่ วนเกิน

ชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

2,973,554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

22,446,531

สัดส่ วนการถือหุ้น ทุนสารองตาม
ในบริษทั ย่ อย
(669,657)

กฎหมาย
500,000

ส่ วนของ
สารอง

การจ่ ายโดย

กาไรจาก

ยังไม่ได้

ใช้ ห้ ุน

การลดสัดส่ วน

การแปลงค่ า

จัดสรร

เป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

งบการเงิน

50,882,428

146,535

161,187

2,921

สารองรายการ

ป้ องกันความเสี่ยง ในมูลค่ ายุตธิ รรม
(922,874)

รวมองค์ประกอบ

การเปลี่ยนแปลง อื่นของส่ วนของ
43,359

ผู้ถือหุ้น
(568,872)

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

ทีไ่ ม่มอี านาจ

รวมส่ วนของ

ของบริษทั

ควบคุม

ผู้ถือหุ้น

75,563,984

125,383

75,689,367

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู ือหุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียน

13

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

13

-

372

เงินปันผลจ่าย

17

372

รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู ือหุ้น

59,765

-

-

-

(60,137)

-

-

-

-

(60,137)

-

-

-

-

5,765

-

-

-

-

5,765

-

-

-

-

-

(10,942,092)

-

-

-

-

-

-

(10,942,092)

(536)

(10,942,628)

59,765

-

-

(10,942,092)

(54,372)

-

-

-

-

(54,372)

(10,936,327)

(536)

(10,936,863)

5,765

-

-

5,765

การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้ เสียของบริษทั ย่ อย
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(880)

(880)

รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียของบริษทั ย่ อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(880)

(880)

59,765

-

-

(10,942,092)

(54,372)

-

-

-

-

(54,372)

(10,936,327)

(1,416)

(10,937,743)

372

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
กาไรสาหรับงวด

-

-

-

-

13,684,706

-

-

5,162

227,751

-

232,913

13,917,619

1,070

13,918,689

รวมกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับงวด

-

-

-

-

13,684,706

-

-

5,162

227,751

-

232,913

13,917,619

1,070

13,918,689

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

2,973,926

22,506,296

(669,657)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
กาไรสะสม

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนแบ่ ง (ขาดทุน)

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

สารองสาหรับ

กาไรจาก

สารอง

เบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ ประกอบ

ทุนทีอ่ อกและ

ส่ วนเกิน

ทุนสารองตาม

ยังไม่ได้

การจ่ ายโดย

การลดสัดส่ วน

การเปลีย่ นแปลง

ในบริษทั ย่อย

อื่นของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

กฎหมาย

จัดสรร

ใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ในมูลค่ ายุติธรรม

ทีใ่ ช้ วธิ ีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

2,973,178

22,386,070

376

60,461

500,000

43,755,735

189,745

161,187

16,682

-

-

(60,837)

-

-

11,182

-

(693,107)

(325,493)

69,289,490

-

(60,837)

-

-

-

11,182

11,182

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียน

13

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

13

-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

17

-

-

-

(10,583,800)

-

-

-

-

-

(10,583,800)

60,461

-

(10,583,800)

(49,655)

-

-

-

(49,655)

(10,572,618)

-

-

13,757,308

-

-

-

(235,894)

(235,894)

13,521,414

-

13,757,308

-

-

-

(235,894)

(235,894)

13,521,414

500,000

46,929,243

140,090

161,187

16,682

(929,001)

(611,042)

72,238,286

376

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
กาไรสาหรับงวด
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

2,973,554

22,446,531

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
กาไรสะสม

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน)

หมายเหตุ

กาไรจาก

สารอง

เบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ ประกอบ

ทุนทีอ่ อกและ

ส่ วนเกิน

ทุนสารองตาม

ยังไม่ได้

การจ่ ายโดย

การลดสัดส่ วน

การเปลีย่ นแปลง

ในบริษทั ย่อย

อื่นของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

กฎหมาย

จัดสรร

ใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ในมูลค่ ายุติธรรม

ทีใ่ ช้ วธิ ีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

2,973,554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

สารองสาหรับ

22,446,531

500,000

50,882,428

146,535

161,187

16,556

(893,150)

(568,872)

76,233,641

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียน

13

59,765

-

-

(60,137)

-

-

-

(60,137)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

13

-

372

-

-

-

5,765

-

-

-

5,765

เงินปันผลจ่าย

17

-

-

-

(10,942,092)

-

-

-

-

-

(10,942,092)

59,765

-

(10,942,092)

(54,372)

-

-

-

(54,372)

(10,936,327)

-

-

13,684,706

-

-

-

232,913

13,917,619

-

13,684,706

-

-

-

232,913

232,913

13,917,619

500,000

53,625,042

92,163

161,187

16,556

(660,237)

(390,331)

79,214,933

372

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

5,765

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
กาไรสาหรับงวด
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

2,973,926

22,506,296

232,913

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับงวด
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย การลดมูลค่าของสิ นค้า
และตัดจาหน่ ายสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากอุปกรณ์ที่ยกเลิกการใช้งาน
ขาดทุนจากการยกเลิกสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
(กาไร) ขาดทุนจากการขาย และตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์
(กาไร) ขาดทุนสุ ทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น และการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์
ส่ วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุน ของบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดได้มาจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
รายได้คา่ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทางการเงินอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

9

13

9

7, 8

13,685,776

13,757,508

13,684,706

13,757,308

26,385,915
(119,665)
2,846,149
1,003,171
5,765

25,868,567
(194,622)
3,110,145
1,621,602
11,182

68,144
(173,208)
43,784
5,765

77,167
(246,451)
33,271
11,182

24,659
310,084
52,361
7,687

(78,830)
372,802
330,820
15,521

(1,413)

(3,171)

223,687

(81,090)

1,683

(70)

93,338
102,483
3,047,726

7,341
96,356
2,745,591

(13,388,830)
25,632
60,147

(13,321,234)
10,958
105,103

47,669,136

47,582,893

326,410

424,063

476,546
(673,711)
(1,635)
(841,556)
(226,604)
(151,343)
(1,504,341)
38,186
(476,546)
(6,616)
(3,141)
(17,106)
44,281,269
(92,566)
(2,919,228)
41,269,475

257,382
(3,195,101)
(74,785)
1,755,545
214,648
(343,466)
(2,875,131)
198,149
(257,382)
18,453
(107,536)
(10,620)
43,163,049
(49,156)
(788,657)
42,325,236

(10,639)
1,107
14,727
(110,139)
221,466
(24,044)
(62,332)
135,090

(34,722)
61,020
(58,792)
(93,689)
149
298,029
(10,450)
(18,720)
268,859

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
ซื้ อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิ ยม
จาหน่ ายอุปกรณ์
จ่ายชาระใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินลงทุนในการร่ วมค้าเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
รับเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
รับเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชาระหนี้ สินระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของยอดคงเหลือ
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ข้ อมูลเพิม่ เติมสาหรับงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ยอดหนี้คา้ งชาระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ ายทุน ใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่โทรคมนาคม และหนี้สินตามสัญญาเช่า

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

12
18
8

10
10
10, 18
10
10

17

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

119,949
(10,993,326)
32,298
(8,818,800)
15,000
(19,644,879)

196,681
(12,660,501)
8,938
(1,960,229)
(225,900)
9,000
(14,632,011)

142,839
(14,963)
6,407
(8,130,000)
12,174,950
4,179,233

345,477
(15,640)
946
(1,176,000)
(25,000)
9,607,864
8,737,647

(1,875,503)
(5,860,175)
(4,900,000)
8,000,000
(7,490,580)
(880)
(10,942,628)
(23,069,766)

(2,210,872)
(5,591,778)
5,000,000
(8,114,280)
(10,584,232)
(21,501,162)

(35,027)
(56,817)
290,000
6,500,000
35,087
(10,942,092)
(4,208,849)

(40,572)
(63,672)
300,000
33,188
(10,583,800)
(10,354,856)

(5,478)
(1,450,648)
18,420,769
16,970,121
-

(2,200)
6,189,863
19,636,628
25,826,491

105,474
614,806
720,280

(1,348,350)
1,975,220
626,870

153,203,077

155,816,087

201,102

297,655
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หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

สารบัญ

การดาเนินงานและข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
เกณฑ์การจัดทาและนาเสนองบการเงินระหว่างกาล
เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
รายจ่ายฝ่ ายทุน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่าย
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานและการจาแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้
เงินปั นผล
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์สาคัญ ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สาคัญ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
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1.

การดาเนินงานและข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และ
ที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2534
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ได้แก่ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 40.44
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถื อหุ ้นร้ อยละ 23.31 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ร้ อยละ 23.32) ของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศสิ งคโปร์
การประกอบธุ รกิ จของบริ ษัท คื อ ให้ บริ การที่ ปรึ กษาและบริ หารงานให้ กับบริ ษัทย่อย และการประกอบธุ รกิ จ
ที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) สรุ ปได้ดงั นี้
1) การเป็ นผูด้ าเนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้คลื่นความถี่ 2.1 GHz โดย บริ ษทั แอดวานซ์
ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (“AWN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็ นผู ้ด าเนิ นการและให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ช่วงคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz - 2155 MHz
ตามใบอนุ ญาตเลขที่ NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN ได้รับสิ ทธิ
ตามใบอนุ ญาตดังกล่ าว เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 7 ธันวาคม 2555 ถึ งวันที่ 6 ธันวาคม 2570 AWN มี ภาระผูกพันจะต้อ ง
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื่นความถี่ 1800 MHz
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าเนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ช่วงคลื่น
ความถี่ วิ ท ยุ ค มนาคมระหว่ าง 1725 MHz - 1740 MHz และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุ ญ าตเลขที่
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ได้รับสิ ทธิ
ตามใบอนุ ญาตดังกล่ าว เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 26 พฤศจิ กายน 2558 ถึ งวันที่ 15 กันยายน 2576 AWN มี ภาระผูก พัน
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในใบอนุญาต
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ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื่นความถี่ 900 MHz
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าเนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ช่วงคลื่น
ความถี่ วิ ท ยุ ค มนาคมระหว่ า ง 895 MHz - 905 MHz และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที่
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่ มเติ มครั้ งที่ 2) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที่ 30 มิ ถุนายน 2559 ด้ว ยราคาประมูล รวม
ทั้งสิ้ น 75,654 ล้า นบาทโดย AWN ได้รับสิ ทธิ ตามใบอนุ ญาตดังกล่าว เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึ ง
วันที่ 30 มิ ถุนายน 2574 AWN มี ภาระผูกพัน จะต้องปฏิ บัติตามข้อกาหนดต่าง ๆ และจ่ายค่ าธรรมเนี ย ม
ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในใบอนุญาต
ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุไว้ในการประมูลเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 AWN ได้ชาระเงินงวดแรก
เป็ นจานวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 8,603 ล้านบาท พร้อมวาง
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคารเพื่อค้ าประกันการชาระเงินในส่ วนที่เหลือให้กบั กสทช. โดยเงินงวดที่ 2
และ 3 อีกร้อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะชาระในปี ที่สองและปี ที่สามนับจากวันจ่ายชาระครั้งแรก และ
ส่ วนที่เหลือจะชาระในปี ที่สี่
เมื่ อวัน ที่ 11 เมษายน 2562 คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ไ ด้ออกค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบ
แห่ งชาติ ที่ 4/2562 ให้ ค ณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (“กสทช.”) พิจารณาแบ่งชาระเงินจากการประมูลคลื่ นความถี่ท้ งั หมดที่ ผูร้ ับใบอนุ ญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ 890-915 MHz/935-960 MHz ต้องชาระออกเป็ นสิ บงวด ปี ละงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยให้
ผูร้ ับใบอนุ ญาตที่ ไม่สามารถชาระเงินจากการประมูลคลื่นความถี่ ได้ตามเงื่อนไขการชาระเงินเดิ มแจ้ง
ความจานงในการขอแบ่งช าระดังกล่าวไปยัง กสทช. ภายใน 30 วันนับ แต่ วนั ที่ ค าสั่ งนี้ มีผ ลใช้บ ังคับ
อย่างไรก็ตาม การขอแบ่งชาระอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่วา่ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะต้องประสงค์ที่จะเข้าร่ วมขอรับ
การจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ที่ กสทช. จะพิจารณาจัดสรรด้วย
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 AWN ได้ยื่นหนังสื อถึงสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สานักงาน กสทช.”) เพื่อแจ้งความประสงค์ขอแบ่งชาระเงิน
ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz
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เมื่ อ วัน ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2562 AWN ได้ เข้ า ร่ วมขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ส าหรั บ กิ จ การ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อสานักงาน กสทช. และเป็ นผูไ้ ด้รับจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz จานวน 1 ชุด
ซึ่งต่อมา AWN ได้รับหนังสื อจาก กสทช. ยืนยันว่า AWN ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของคาสั่ง คสช. ที่ 4/2562
ส่ งผลให้ AWN ได้รับสิ ทธิ ในการแบ่งชาระเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ตามเงื่อนไขใหม่ที่ระบุใน
คาสั่ง คสช. ที่ 4/2562 ดังกล่าว และแจ้งข้อมูลการแบ่งชาระเงินออกเป็ นสิ บงวด งวดละเท่า ๆ กัน ทั้งนี้
AWN ได้ทาการวัดมูลค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ โทรคมนาคมค้างจ่ายของคลื่ นความถี่ 900 MHz
โดยพิจารณาระยะเวลาการชาระหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปและการเข้าร่ วมรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz
ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่ายคลื่นความถี่ 900 MHz
ตามเงื่อนไขเดิมและเงื่อนไขใหม่ รับรู ้เป็ นส่ วนปรับมูลค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมรอรับรู ้
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
700 MHz เมื่อ AWN ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700 MHz
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื่นความถี่ 1800 MHz
เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2561 AWN ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าเนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ช่วงคลื่น
ความถี่ วิ ท ยุ ค มนาคมระหว่ าง 1740 MHz - 1745 MHz และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุ ญ าตเลขที่
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่ มเติ มครั้ งที่ 3) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 โดย AWN ได้รั บสิ ทธิ
ตามใบอนุ ญาตดังกล่าว เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 24 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพันจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื่นความถี่ 700 MHz
เมื่ อวัน ที่ 19 มิ ถุนายน 2562 AWN ได้รับ การจัด สรรคลื่ นความถี่ 700 MHz จากคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ภายใต้ช่วงคลื่นความถี่วิทยุ
คมนาคมระหว่าง 723 MHz - 733 MHz และ 778 MHz - 788 MHz กาหนดระยะเวลา 15 ปี เริ่ ม ตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึ ง 14 มกราคม 2579 ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ ระบุไว้ในประกาศ กสทช.
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 AWN มีภาระผูกพันจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนี ยม
ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในใบอนุญาต
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื่นความถี่ 2600 MHz
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็ นผู ้ด าเนิ นการและให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ภายใต้
ช่ วงคลื่ นความถี่ วิ ทยุ คมนาคมระหว่ าง 2500 MHz - 2600 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที่ NBTC/FREQ/TEL/55/1
(เพิ่ มเติ มครั้ งที่ 4) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที่ 21 กุ มภาพันธ์ 2563 โดย AWN ได้รั บสิ ทธิ ตามใบอนุ ญาตดังกล่ าว
เริ่ มตั้งแต่ ว ันที่ 21 กุ มภาพันธ์ 2563 ถึ งวันที่ 20 กุ มภาพันธ์ 2578 AWN มี ภ าระผู ก พัน จะต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
ข้อกาหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื่นความถี่ 26 GHz
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าเนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้
ช่วงความถี่วิทยุ 25.2 GHz - 26.4 GHz ตามใบอนุญาตเลขที่ FREQ/TEL/001 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
โดย AWN ได้รับสิ ทธิ ตามใบอนุ ญาตดังกล่าว เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2579 AWN มี ภาระผูกพันจะต้องปฏิ บัติตามข้อกาหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนี ยมภายในระยะเวลา
ตามที่กาหนดในใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื่นความถี่ 700 MHz
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าเนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ช่วง
คลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ค มนาคม 700 MHz ระหว่ า ง 733 MHz - 738 MHz และ 788 MHz - 793 MHz ตาม
ใบอนุ ญ าตเลขที่ FREQ/TEL/001 (“ใบอนุ ญ าต”) ลงวัน ที่ 1 เมษายน 2564 โดย AWN ได้รับ สิ ทธิ ต าม
ใบอนุญาตดังกล่าว เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2579 AWN มีภาระผูกพันจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในใบอนุญาต
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2) บริ ษั ท ซุ ป เปอร์ บรอดแบนด์ เน็ ท เวอร์ ค จ ากั ด (“SBN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ย ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) สาหรับ
ใบอนุ ญาตกิจการกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่ นความถี่ ระดับชาติ ตามใบอนุ ญ าตเลขที่ B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุ ญ าต”) ลงวัน ที่ 20 มี นาคม
2560 โดยมีกาหนดสิ้ นสุ ดวันที่ 19 มี นาคม 2575 นอกจากนี้ SBN ได้รับใบอนุ ญาตจาก กสทช. สาหรั บ
ให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ แต่ละฉบับมีระยะเวลา 1 - 8 ปี ทั้งนี้ SBN มีภาระผูกพัน
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในใบอนุญาต
3) บริ ษัท ซี เอส ล็อกอิ นโฟ จากัด (มหาชน) (“CSL”) บริ ษัทย่อยทางอ้อม ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการ
กิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ส าหรั บใบอนุ ญาต
ด้านอินเตอร์ เน็ต ประเภท 2 และ ด้านโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพื่อดาเนิ นการ และให้บริ การ
เกี่ยวกับศูนย์ขอ้ มูลอินเตอร์ เน็ต บริ การอินเตอร์ เน็ต บริ การรับ - ส่ งสัญญาณผ่านดาวเทียม เพื่อการสื่ อสารทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และจาหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต
ตามข้อกาหนดของ กสทช. หากผูไ้ ด้รับใบอนุญาตมิได้กระทาการที่ขดั ต่อเงื่อนไขในใบอนุญาตโดยผิดใน
ลักษณะที่สาคัญหรื อเป็ นความผิดที่ร้ายแรง กสทช. จะพิจารณาการต่อใบอนุญาตตามขั้นตอนปกติ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
ชื่ อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้ อยละ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

บริษัทย่อย
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จากัด

ผูใ้ ห้บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จากัด

หยุดให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่

ไทย

98.55

98.55

บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จากัด

ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จากัด

ผูใ้ ห้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์และการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเงินสด

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จากัด

ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่
ผูจ้ ดั จาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริ การ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้บริ การ
โทรคมนาคม บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม
และให้บริ การอินเตอร์เน็ต
ผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม บริ การ
โครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ และ
ให้บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์
ผูใ้ ห้บริ การพื้นที่ ที่ดินและอาคารรวมทั้งสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ
ผูพ้ ฒั นาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริ การ
รวบรวมข้อมูลสาหรับบริ การเสริ มบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Content Aggregator)
และให้บริ การในการเรี ยกเก็บและรับชาระ
เงินจากลูกค้า
ผูใ้ ห้บริ การจัดอบรมแก่บริ ษทั ในกลุ่ม

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.98

99.98

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ผูใ้ ห้บริ การนายหน้าประกันภัย

ไทย

99.99

99.99

ผูใ้ ห้บริ การจัดอบรม

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค
จากัด
บริ ษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จากัด
บริ ษทั แฟกซ์ ไลท์ จากัด
บริ ษทั ไมโม่ เทค จากัด

บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ค จากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริ บิวชัน่
จากัด
บริ ษทั เลิร์นดิ จากัด
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

ชื่ อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริ ษทั แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
อยู่ระหว่างการชาระบัญชี
คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จากัด
บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) ผูใ้ ห้บริ การศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ตและบริ การรับ ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่ อสาร และ
จาหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต
บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดพิมพ์และโฆษณา
สมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ
บริ ษทั เอดี เวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
ผูใ้ ห้บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริ ษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จากัด ผูใ้ ห้บริ การธุรกิจสื่ อโฆษณาออนไลน์
บริษัทร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด
การร่ วมค้า
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จากัด
บริ ษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จากัด
Digital Games International Private
Limited
บริ ษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จากัด

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้ อยละ
ณ วันที่
ณ วันที่
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ไทย

51.00 1, 2

51.00 1, 2

ไทย

99.68 1, 3

99.67 1

ไทย

99.99 1

99.99 1

ไทย
ไทย

99.99 1
99.94 1

99.99 1
99.94 1

ไทย

29.001

29.00 1

ผูพ้ ฒั นาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายใยแก้วนาแสง
ไทย
ผูใ้ ห้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาระเงิน
ไทย
ทางอิเล็กทรอนิกส์
สิงคโปร์
ผูใ้ ห้บริ การเกมส์ออนไลน์

60.00 1
33.33 1

60.00 1
33.33 1

33.33 1

33.33 1

ผูพ้ ฒั นาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายใยแก้วนา
แสง

70.00 1

70.00 1

ผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายสื่ อสัญญาณโทรคมนาคม

ไทย

1

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า แสดงโดยสัดส่วนของความเป็ นเจ้าของที่ถือโดยบริ ษทั ย่อย

2

วันที่ 1 กันยายน 2563 บริ ษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ ทเวอร์ ค คอมมิ วนิ เคชั่นส์ จากัด (“ADC”) ได้จดทะเบี ยนเลิกกิ จการกับกระทรวงพาณิ ชย์
โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ADC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89 ล้านบาทรวมอยู่ในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดของงบแสดงฐานะการเงินรวม สาหรับรายการที่เหลือไม่เป็ นรายการสาคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวม

3

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุด 30 มิถุนายน 2564 AWN ได้ซ้ือหุ้นสามัญของ CSL เพิ่มเติมจานวน 100,000 หุ้น มูลค่าในราคาหุ้นละ 8.80
บาท รวมเป็ นเงิน 1 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ CSL ผลจาก
รายการดังกล่าว AWN ถือหุ้นสามัญของ CSL จานวน 592,624,524 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.68 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมด
ของ CSL
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสาคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้ จึง
อาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรื อผลการดาเนิ นงานซึ่ งอาจเกิด ขึ้นในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้
ดาเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ทาให้เกิด การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุร กิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุรกิจ ของ
กลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่าง
ต่อเนื่ องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่
อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
2.

เกณฑ์ การจัดทาและนาเสนองบการเงินระหว่ างกาล
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ จดั ทาขึ้นในสกุลเงินบาทและ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาลเป็ นแบบย่อ และมีการ
เปิ ดเผยข้อ มูล เพิ ่ม เติม ตามข้อ ก าหนดของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์
2.2

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งนามาแสดง
เปรี ยบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว

2.3 ผลการดาเนิ นงานซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ น สุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2564 มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาเนิ นงานเต็มปี
2.4 ข้อมูลบางประการซึ่ งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาปี ที่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มิไ ด้น ามาแสดงไว้ ณ ที ่น้ี เนื ่ อ งจากมิไ ด้มีก ารกาหนดให้มีก ารเปิ ดเผยข้อ มูล ดังกล่า ว
ในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิ ถุนายน 2564 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งได้มี
การตรวจสอบแล้ว
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2.5 รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มี สาระสาคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินระหว่างกาล
รวมนี้ แล้ว งบการเงินระหว่า งกาลรวมสาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2564 ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยสาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ งได้สอบทานแล้ว
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสาหรับงวด
บัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและกรอบ
แนวคิ ด ส าหรั บ การรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การปรับปรุ งคานิ ยามของธุรกิจ การปรับปรุ งคานิ ยามของความมี สาระสาคัญ และข้อกาหนด
ทางการบัญชีเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ข้อผ่อนปรนเกี่ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกถือปฏิ บตั ิ ตามข้อผ่อนปรนเกี่ ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่ เกี่ยวข้องกับ COVID-19
ตามการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่ า ซึ่ งทาให้กลุ่ม บริ ษทั ไม่
จาเป็ นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดขึ้นอันเป็ นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของ COVID-19 และเข้าเงื่อนไขตามที่ ระบุไว้ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อไม่ ซึ่ งการลดลง
ใดๆ ของการจ่ายชาระตามสัญ ญาเช่ ากระทบเพี ยงการจ่ายชาระซึ่ งเดิ มครบกาหนดในหรื อก่ อนวันที่
30 มิ ถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญ เกี่ ยวกับเงื่ อนไขและข้อกาหนดอื่ นของ
สัญญาเช่า
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้นาข้อผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิกบั กรณี การยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดขึ้นอัน
เป็ นผลโดยตรงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
TFRS 16 ดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิ บัติในการจัดทางบการเงินสาหรั บ งวดสามเดื อนและงวดหกเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการนาข้อผ่อนปรนดังกล่ าวมาถื อปฎิ บัติ
ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า (“TFRS 16”) ได้เพิ่มข้อกาหนดสาหรั บ
ข้อยกเว้นชัว่ คราวที่ เกิดขึ้นจากการปฏิ รูปอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิงหลัก โดยกิจการต้องถื อปฏิบตั ิ ตามการ
ปรับปรุ งดังกล่าวกับงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2565 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ ซึ่ ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุ ง
นี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุ งเนื่ องมาจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ระยะที่ 2 ซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้น ไป ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิ จการถื อ ปฏิ บัติ ก่ อ นวัน ที่ มี ผ ลบังคับ ใช้ได้
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน

การปรับปรุ งเหล่านี้ ช่วยให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สามารถสะท้อนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจาก
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กาหนดจากธุรกรรมการกูย้ มื (IBOR) ไปเป็ นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น (หรื อเรี ยกว่า
“อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง” หรื อ “Risk free rates”) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางบัญชี
ที่จะไม่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก่ผใู ้ ช้งบการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดย
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2.8 ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลนี้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้
ดุลยพินิจ ในการประมาณและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบาย
การบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจานวน
สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และการเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของ
ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั้น
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้ ดุลยพินิจอย่างมีนัยสาคัญในการถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และแหล่งข้อมูลสาคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการ
ซึ่งถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกันในการจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.9

3.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลจัดทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับ
ที่ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้ เป็ นการเฉพาะ
ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่บงั คับใช้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั ย่อยต้องฝาก
เงินสดที่รับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ในธนาคารเป็ นจานวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของ
บริ ษทั ย่อย และไม่ส ามารถนาไปใช้สาหรั บวัตถุประสงค์อื่นนอกจากชาระให้แก่ ผูใ้ ห้บริ การเท่านั้น ณ วันที่
30 มิ ถุ นายน 2564 เงิ นฝากธนาคารที่ สามารถใช้ เป็ นการเฉพาะในงบการเงิ นรวมมี จ านวนเงิ น 1,433 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 1,910 ล้านบาท)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
4.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

หมายเหตุ

ลูกหนี้การค้า
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ

18

บุคคลหรื อกิจการอื่น ๆ
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้การค้ า
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ - บัตรเงินสด/เติมเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563

120
49
169

37
16
53

25
6
31

15

9,593
7,976
17,569
17,738

10,668
7,727
18,395
18,448

179
1,574
1,753
1,784

179
1,574
1,753
1,768

(1,565)
16,173

(1,869)
16,579

(97)
1,687

(97)
1,671

1,127

1,028

9

21

46
40
75
1,288
17,461

74
49
51
1,202
17,781

15

18

งบการเงินรวม
2564
2563
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

421
891
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843
1,622

-

99
108
1,795

62
83
1,754

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(2)
(5)

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้ามีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระถึงเกินกาหนด
ชาระน้อยกว่า 3 เดือน
เกินกาหนดชาระกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกาหนดชาระกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกาหนดชาระกว่า 12 เดือน
บุคคลหรื อกิจการอื่น ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระถึงเกินกาหนด
ชาระน้อยกว่า 3 เดือน
เกินกาหนดชาระกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกาหนดชาระกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกาหนดชาระกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนีก้ ารค้า - สุ ทธิ

158
6
4
1
169

43
3
3
4
53

14,835
702
200
1,832
17,569
(1,565)
16,004
16,173

14,450
729
1,325
1,891
18,395
(1,869)
16,526
16,579

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563

30
1
-

15
-

31

15

74

1

1,679
1,753
(97)
1,656
1,687

1,752
1,753
(97)
1,656
1,671

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 14 วันถึง 120 วัน
ณ วันที่ 30 มิ ถุน ายน 2564 กลุ่ มบริ ษัทและบริ ษัทมี ย อดคงเหลื อของรายได้ค ้างรั บของเงิ น ส่ วนแบ่ งรายได้
จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึ่ งยอดคงเหลือดังกล่าวแสดงเป็ นยอดคงค้างนานเกิน 12 เดือน
เป็ นจานวนเงิ น 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามลาดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 1,584 ล้านบาท และ
1,574 ล้านบาท ตามลาดับ)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 บริ ษทั ได้ยื่นคาเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการเรี ยกร้องให้บริ ษทั ทีโอที
จากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ชาระหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็ นจานวนเงิน 1,526 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะอนุ ญาโตตุลาการมี คาชี้ ขาดให้ทีโอที ชาระค่าส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกันยายน 2555 ให้กบั บริ ษทั เป็ นจานวน 1,355
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยตั้งแต่วนั ชี้ ขาด จนกว่าจะชาระเสร็ จเป็ นจานวนร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว
นอกจากนี้ ทีโอทีตอ้ งชาระส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555
เป็ นต้นไปจนกว่าจะหมดภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการในวันที่ 30 กันยายน 2558 หรื อได้มีการตกลง
แก้ไขหรื อทาสัญญากันใหม่
วันที่ 7 กันยายน 2560 บริ ษทั ได้รับคาฟ้องคดีหมายเลขดาที่ 1148/2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งทีโอทียื่น
ฟ้ องเพิกถอนคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการที่ ช้ ี ขาดให้ทีโอที ชาระค่าส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศตามข้อความข้างต้น
เมื่ อวันที่ 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษายกคาร้องของทีโอที ซึ่ ง เป็ นผลให้ทีโอที ต้อง
ช าระเงิ น ส่ วนแบ่ งรายได้จากการให้ บริ การโทรศัพ ท์ร ะหว่างประเทศให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ตามค าชี้ ข าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ
ต่อมาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทีโอทียนื่ อุทธรณ์ คดีหมายเลขดาที่ อ.107/2564 ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จากัด (“DPC”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ยนื่ ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เรี ยกร้องให้บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“กสท”) ชาระเงินส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ จานวน 9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จนถึงวันฟ้ องพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็ นจานวนเงิน
11 ล้านบาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษาให้ กสท. ชาระค่าส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศให้กบั DPC จานวน 2.56 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจานวน
ดังกล่าว จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น นับแต่วนั ฟ้ องคดีเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น โดยให้ชาระภายใน 60
วัน จากวันที่คดีสิ้นสุ ด
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 DPC ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสู งสุ ด ที่ให้ กสท.
ชาระเงินส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ตามอัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อ
ตามคาสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ฉบับ 11/2553 เรื่ อง ให้ใช้อตั ราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นอัตราอ้างอิง ซึ่ งมิใช่อตั ราที่ DPC และ กสท. ตกลงร่ วมกันตามข้อตกลงแบ่งส่ วนรายได้
ขณะนี้คดีอยูใ่ นขั้นตอนของศาลปกครองสู งสุ ด
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
5.

สิ นทรัพย์ ที่เกิดจากสั ญญา
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
2564
2563
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริ การรายเดือน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ ที่เกิดจากสั ญญา - สุ ทธิ

1,610
(212)
1,398

1,715
(267)
1,448

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
2564
ขาดทุนจากการยกเลิกสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

6
9

124
331

สิ น ทรั พ ย์ที่เกิ ด จากสั ญ ญาคื อจานวนที่ เกิ ด จากสั ญ ญาขายอุป กรณ์ พ ร้ อมให้ บริ การรายเดื อนที่ ทากับ ลู กค้า
ซึ่ งเกิ ดขึ้นจากการปั นส่ วนราคาขายให้กบั การขายอุปกรณ์ ซึ่ งมี ช่วงเวลารับรู ้ รายได้ ณ ช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง
เมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี การโอนการควบคุมของอุปกรณ์ ให้กับลูกค้าแล้ว โดยสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญาดังกล่าวจะ
ลดลงสัมพันธ์กบั การออกใบเรี ยกเก็บค่าบริ การรายเดือนของลูกค้าในแต่ละเดือนโดยบริ การรายเดือนมีช่วงเวลา
รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งและตามขั้นความสาเร็ จของงาน
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถูกยกเลิกหรื อคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู ้
เป็ นขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
6.

สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม

7.

110
110

110
110

68
68

68
68

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายการเคลื่อนไหวในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
บริษัทย่ อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินปั นผลรับระหว่างงวด
ส่ วนแบ่งกาไรของบริ ษทั ย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
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33,819
(12,175)
13,389
233
35,266

27,265
(9,608)
13,321
(236)
25
30,767

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเงินปันผลรับสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
ร้ อยละ
ร้ อยละ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จากัด
บริ ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริ ษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จากัด
บริ ษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จากัด
บริ ษทั แฟกซ์ ไลท์ จากัด
บริ ษทั ไมโม่ เทค จากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริ บิวชัน่ จากัด
บริ ษทั เลิร์นดิ จากัด
รวม

99.99
98.55
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.98
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
98.55
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.98
99.99
99.99
99.99
99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563

272
914
250
300
100
1,350
300
50
1
50
100
5
1
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272
914
250
300
100
1,350
300
50
1
50
100
5
1

811
10,226
250
336
100
1,485
300
50
1
50
100
5
1
13,715

811
10,226
250
336
100
1,485
300
50
1
50
100
5
1
13,715

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563

437
4,166
277
1,150
261
22,760
2,435
3
2,548
1,015
198
12
4
35,266

447
4,173
277
931
130
20,990
2,095
68
2,640
1,883
176
8
1
33,819

เงินปันผลรับ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563

126

46

-

-

364
8
5,473
1,762
63
2,633
1,746
12,175

276
22
5,535
1,158
156
2,142
252
21
9,608

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
8.

เงินลงทุนในการร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม
รายการเคลื่อนไหวในเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
มีดงั นี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
799
636
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
226
เงินปั นผลจ่าย
(15)
แปลงค่างบการเงิน
5
(9)
ส่ วนแบ่งขาดทุนของการร่ วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
(95)
(8)
694
845
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
รายการเคลื่อนไหวในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
มีดงั นี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
32
25
ส่ วนแบ่งกาไรของบริ ษทั ร่ วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
2
34
25
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายการซื้ อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
9.

รายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายการเคลื่อนไหวของรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกิดขึ้นสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
หน่ วย : ล้านบาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2564

เพิ่มขึน้

งบการเงินรวม
ลดลง

ราคาทุน:
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
รวม

269,653
70,503
14,963
153,227
508,346

8,526
2,365
3,066
33,232
47,189

(338)
(1,024)
(3)
(1,365)

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม และค่ าเผื่อ
อุปกรณ์ ที่ยกเลิกการใช้ งาน:
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
รวม

(147,135)
(11,780)
(7,840)
(43,008)
(209,763)

(13,825)
(6,385)
(878)
(5,622)
(26,710)

310
1,012

มูลค่ าตามบัญชี:
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
รวม

122,518
58,723
7,123
110,219
298,583
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1,322

โอน/ย้ าย

ยอด ณ วันที่
30 มิถุนายน
2564

(7)

-

277,834
71,844
18,033
186,459
554,170

-

(160,650)
(17,153)
(8,718)
(48,630)
(235,151)

7

117,184
54,691
9,315
137,829
319,019

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2563

เพิ่มขึน้

ราคาทุน:
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
รวม

244,132
66,884
11,914
136,444
459,374

13,043
2,495
736
16,783
33,057

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม และค่ าเผื่อ
อุปกรณ์ ที่ยกเลิกการใช้ งาน:
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
รวม

(118,723)
(126)
(6,446)
(33,370)
(158,665)

(14,574)
(6,310)
(693)
(4,714)
(26,291)

มูลค่ าตามบัญชี:
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
รวม

125,409
66,758
5,468
103,074
300,709

ค่ าเสื่ อมราคา ค่ าตัดจาหน่ ายและค่ าเผื่ออุปกรณ์ ที่ยกเลิก
การใช้ งานสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563

ลดลง

ยอด ณ วันที่
30 มิถุนายน
2563
(308)
(193)
(41)

(542)

271
184
5
460

256,867
69,186
12,609
153,227
491,889

(133,026)
(6,252)
(7,134)
(38,084)
(184,496)
123,841
62,934
5,475
115,143
307,393

ล้านบาท

26,696*

ล้านบาท

26,241*

* ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้รับการลดค่าเช่าพื้นที่ ร้านค้าตามสัญญาเช่าจากผูใ้ ห้เช่ าจานวน 14 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท สาหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ตามลาดับ อันเป็ นผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 2019) ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ได้กลับรายการค่าเสื่ อมราคาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ยงั คงรับรู ้
ในแต่ละเดือนตามสัดส่ วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
หน่ วย : ล้านบาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง

ราคาทุน:
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
รวม

1,042
346
323
1,711

17
18
4
39

ค่ าเสื่ อมราคาสะสมและค่ าตัดจาหน่ ายสะสม:
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
รวม

(986)
(120)
(317)
(1,423)

(10)
(56)
(2)
(68)

มูลค่ าตามบัญชี:
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
รวม

56
226
6
288
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ยอด ณ วันที่
30 มิถุนายน
2564
(21)
(4)

(25)

16
4
20

1,038
360
327
1,725

(980)
(172)
(319)
(1,471)

58
188
8
254

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
หน่ วย : ล้านบาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2563

ราคาทุน:
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
รวม

1,050
65
323
1,438

ค่ าเสื่ อมราคาสะสมและค่ าตัดจาหน่ ายสะสม:
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
รวม

(997)
(28)
(312)
(1,337)

มูลค่ าตามบัญชี:
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
รวม

53
37
11
101

ค่ าเสื่ อมราคาและค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง

26
308
-

ยอด ณ วันที่
30 มิถุนายน
2563

(14)
(11)
-

334

(25)

(13)
(62)
(2)
(77)

12
11
23

1,062
362
323
1,747

(998)
(79)
(314)
(1,391)

64
283
9
356

ล้านบาท

68

ล้านบาท

77

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ตามที่บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (“AWN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นผูร้ ับจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ 700 MHz ด้วยราคา 17,584 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 AWN ได้ชาระเงินค่าคลื่นความถี่
งวดที่ หนึ่ งจานวนร้อยละ 10 ของราคาจัดสรรและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,881 ล้านบาท พร้อมวาง
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคารเพื่อค้ าประกันการชาระเงินในส่ วนที่เหลือให้กบั กสทช. โดยจะชาระงวดที่ 2 ถึง 10
จานวนร้อยละ 10 ของราคาจัดสรรรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุก 1 ปี นับจากวันชาระงวดที่หนึ่ ง โดยวันที่ 15 มกราคม
2564 AWN ได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) AWN รับรู ้ ส่วนปรั บปรุ ง
มูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมรอรับรู ้ของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม 900 MHz
(ดู ห มายเหตุ ข ้อ 1) จานวน 3,284 ล้า นบาท ปรั บ ปรุ งกับ ต้น ทุ น ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ โ ทรคมนาคม
700 MHz แล้ว
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (“AWN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นผู ้
ชนะการประมูลใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 26 GHz ด้วยราคาประมูลรวมทั้งสิ้ น 5,345 ล้านบาท AWN ได้รับ
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 26 GHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ตามเงื่ อนไขและข้อกาหนดที่ ระบุไว้ในการ
ประมูล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 AWN ได้ชาระเงินประมูลคลื่ นความถี่ เต็มจานวนของราคาประมูลและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 5,719 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (“AWN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นผูช้ นะ
การประมูลใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ 700 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทั้งสิ้ น 17,154 ล้านบาท AWN ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ตามเงื่ อนไขและข้อกาหนดที่ ระบุไว้ในการ
ประมู ล เมื่ อวันที่ 16 มี นาคม 2564 AWN ได้ช าระเงิ นค่ าคลื่ น ความถี่ งวดที่ หนึ่ งจานวนร้ อยละ 10 ของราคา
จัดสรรและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,835 ล้านบาท พร้อมวางหนังสื อค้ าประกันจากธนาคารเพื่อค้ า
ประกันการชาระเงินในส่ วนที่เหลือให้กบั กสทช. โดยจะชาระงวดที่ 2 ถึง 10 จานวนร้อยละ 10 ของราคาจัดสรร
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุก 1 ปี นับจากวันชาระงวดที่หนึ่ง
ต้นทุนใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ รับรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกด้วยราคาเที ยบเท่าเงินสดตามมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนที่ ได้มา
ของใบอนุญาตฯ ดังกล่าว
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
10.

หนีส้ ิ นที่มีภาระดอกเบีย้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
- ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- ส่วนของหุ้นกูร้ ะยะยาว
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมส่วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
- หุ้นกูร้ ะยะยาว - สุทธิ
รวมหนี้สินระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
-

4,900

-

-

12,364

12,072

-

-

-

-

-

-

1,776

-

-

12,738

13,848

-

-

10,497
23,235

10,213
28,961

122
5,370
5,492

116
5,080
5,196

29,162
14,625
37,111
80,898
44,361
125,259
148,494

33,685
14,999
30,617
79,301
48,151
127,452
156,413

6,492
6,492
75
6,567
12,059

18
18

18
18

18
18
18

374

119
119
5,315

กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ จากัดที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาว
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 กลุ่มบริ ษทั มี วงเงินกู้ยืมซึ่ งยังไม่ได้เบิ กใช้จานวน 15,200 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 : 30,500 ล้านบาท)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นกู ร้ ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่า ใช้จ่ายในการออกหุ ้นกู)้ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

หุ้นกูร้ ะยะยาว

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
37,138
32,414

มูลค่ายุติธรรม*
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
39,658
34,623
หน่ วย : ล้านบาท

หุ้นกูร้ ะยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม*
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
6,500
6,597

* มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นกู้ที่มีการซื้ อขายในตลาดหุ ้นกู้คานวณจากราคาซื้ อขายที่ ประกาศอยู่ในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันที่ในรายงาน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หุ้นกู้ระยะยาว
กลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษัทออกหุ ้นกู้ระยะยาวชนิ ดระบุชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น ประเภทไม่ ด้อยสิ ทธิ ไม่ มีประกันและมี ผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้ มูลค่าหน่ ว ยละ 1,000 บาท โดยรายละเอี ยด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั นี้
วันที่จาหน่ าย

จานวนหน่ วย

จานวนเงิน

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี

กาหนดชาระคืนเงินต้ น

คืนดอกเบี้ย

(ล้าน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
7 พฤษภาคม 2564
1.00
1,000
7 พฤษภาคม 2564
2.50
2,500
7 พฤษภาคม 2564
3.00
3,000
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด
11 เมษายน 2557
1.78
11 เมษายน 2557
6.64
11 พฤษภาคม 2559
7.82
11 พฤษภาคม 2559
7.18
30 พฤศจิกายน 2560
9.00
รวมหุ้นกู้
หัก ต้นทุนในการออกหุ้นกู้
หุ้นกู้ระยะยาว

กาหนดชาระ

1,776
6,638
7,820
7,180
9,000

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2564

คงที่ร้อยละ 1.58
คงที่ร้อยละ 2.14
คงที่ร้อยละ 2.69

ทุกงวดครึ่ งปี
ทุกงวดครึ่ งปี
ทุกงวดครึ่ งปี

ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569
ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2571
ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2574

1,000
2,500
3,000

คงที่ร้อยละ 4.56
คงที่ร้อยละ 4.94
คงที่ร้อยละ 2.51
คงที่ร้อยละ 2.78
คงที่ร้อยละ 3.35

ทุกงวดครึ่ งปี
ทุกงวดครึ่ งปี
ทุกงวดครึ่ งปี
ทุกงวดครึ่ งปี
ทุกงวดครึ่ งปี

ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนในวันที่ 11 เมษายน 2564
ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนในวันที่ 11 เมษายน 2567
ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2570

6,638
7,820
7,180
9,000
37,138
(27)
37,111
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
-

1,776
6,638
7,820
7,180
9,000
32,414
(21)
32,393

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2564

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

1,000
2,500
3,000

-

6,500
(8)
6,492

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายการกระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น
จ่ายชาระคืน
ต้นทุนการกูย้ ืม
รวมรายการกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง
ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่าย
รวมรายการที่ไม่ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม
เงินกู้ยืม
หุ้นกู้
ระยะยาว
ระยะยาว
จากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
14,999
32,393

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น
จากสถาบัน
การเงิน
4,900

เงินกู้ยืม
ระยะยาว
จากสถาบัน
การเงิน
45,757

2,000
(6,900)
(4,900)

1,500
(5,714)
(23)
(4,237)

-

-

-

-

-

-

14,999

6
6
41,526

หนี้สินตาม
สัญญาเช่ า

รวม

58,364

156,413

(5,861)
(5,861)

10,000
(20,251)
(31)
(10,282)

-

2,356
(7)

2,356
(7)

-

6

6
8
2,363
148,494

6,500
(1,776)
(8)
4,716

2
2
37,111

2,355
54,858

หน่ วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการกระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น
จ่ายชาระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่าย
รวมรายการที่ไม่ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
ระยะยาว
ระยะยาว
จากสถาบัน จากกิจการ
การเงิน
ที่เกี่ยวข้องกัน
58,576
2,999
5,000
(8,114)
(3,114)
5
5
55,467
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งบการเงินรวม
หุ้นกู้
หนี้สินตาม
ระยะยาว
สัญญาเช่ า

32,388

รวม

65,430

159,393

-

-

(5,592)
(5,592)

5,000
(13,706)
(8,706)

2,999

-

2,448
(3)
2,445
62,283

2,448
(3)
7
2,452
153,139

2
2
32,390

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
จากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายการกระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น
จ่ายชาระคืน
ต้นทุนการกูย้ ืม
รวมรายการกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น
รวมรายการที่ไม่ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

5,080
1,390
(1,100)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุ้นกู้
หนี้สินตาม
ระยะยาว

235

290

18
18
197

18
18
12,059

-

5,370

(56)

(56)
(8)
6,492

6,492

5,315
7,890
(1,156)
(8)
6,726

-

-

-

-

สัญญาเช่ า

6,500

รวม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
หนี้สินตาม
จากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่ า

4,920

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการกระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น
จ่ายชาระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด

800
(500)
300

รายการที่ไม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิม่ ขึ้น
รวมรายการที่ไม่ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

5,220
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รวม

50

4,970

(63)
(63)

800
(563)
237

307
307
294

307
307
5,514

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
11.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
เจ้ าหนีก้ ารค้า
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่น ๆ
รวม
เจ้ าหนีอ้ ื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

18

92
22,408
22,500

80
22,302
22,382

40
27
67

14
43
57

18

17,848
40,348

18,189
40,571

2,655
2,722

2,723
2,780
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
12.

ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้ างจ่ าย
ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ โ ทรคมนาคมค้ า งจ่ า ยในงบการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2564
31 ธันวาคม 2563
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่ าย
เลขที่ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
เลขที่ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
เลขที่ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิม่ เติมครั้งที่ 4)
เลขที่ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
FREQ/TEL/001 (700 MHz) (การจัดสรรใบอนุญาต)
เลขที่ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
FREQ/TEL/001 (700 MHz) (การประมูลใบอนุญาต)
หัก ส่วนของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่าย
ที่จะครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่ าย

1

35,714

35,218

1

3,117

3,095

1

15,309

15,136

1

14,075

-

1

13,853
82,068

-

(14,083)
67,985

(10,538)
42,911

53,449

รายการเคลื่ อนไหวของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ โทรคมนาคมค้างจ่ายในงบการเงินรวมสาหรั บ งวดหกเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
53,449
61,789
36,486
16,783
(8,819)
(1,960)
952
968
82,068
77,580

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
จ่ายชาระ
ตัดจาหน่ายดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
13.

การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
โครงการ Performance share plan
ครั้งที่ 4
ในเดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2559 ได้อนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะ
ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึง
กรรมการของบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยข้อมูลสาคัญ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ มีดงั นี้
วันที่อนุมตั ิ:
จานวนหน่วยที่เสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น:
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:

29 มีนาคม 2559
826,900 หน่วย
166.588 บาท/หุ้น
826,900 หุ้น
5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นสามัญครั้งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ครั้งที่ 5
ในเดื อนมี นาคม 2560 ที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2560 ได้อนุ มตั ิ การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โดยใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้แก่ พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ย
รวมถึงกรรมการของบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยข้อมูล
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ มีดงั นี้
วันที่อนุมตั ิ:
จานวนหน่วยที่เสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น:
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:

30 มีนาคม 2560
1,410,500 หน่วย
160.434 บาท/หุ้น
1,410,500 หุ้น
5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นสามัญครั้งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
การเปลี่ยนแปลงใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุ ้นสามัญ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดงได้ดงั นี้
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
ESOP - Grant IV
- กรรมการ
- พนักงาน
ESOP - Grant V
- กรรมการ
- พนักงาน
รวม
*

ออกให้

รายการระหว่างงวด
ใช้ สิทธิ

43
493
536

-

(8)
(80)
(88)

64
705
769
1,305

-

(25)
(259)
(284)
(372)

หมดอายุ
(35)
(413)
(448)
(448)

หน่ วย : พันหน่ วย
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564
39
446
485
485

ทั้งนี้ ESOP ข้างต้นนั้นได้รวม ESOP ของพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ตามข้อกาหนดสิ ทธิ
และเงื่อนไขที่กาหนด

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่
ให้สิทธิโดยใช้ Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้ สมมติฐานที่สาคัญดังนี้
ครั้งที่ 4
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ วันที่ให้สิทธิ
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุน้ ที่คาดหวัง
เงินปั นผลที่คาดหวัง
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง
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67.742 บาทต่อหุ ้น
165.000 บาทต่อหุ ้น
166.588 บาทต่อหุ ้น
ร้อยละ 27.70
ร้อยละ 8.48
ร้อยละ 1.72

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ครั้งที่ 5
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ วันที่ให้สิทธิ
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุน้ ที่คาดหวัง
เงินปั นผลที่คาดหวัง
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง

111.857 บาทต่อหุ ้น
172.500 บาทต่อหุ ้น
160.434 บาทต่อหุ ้น
ร้อยละ 27.22
ร้อยละ 5.55
ร้อยละ 2.01

สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกรายจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์เป็ นจานวน 3 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ตามลาดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 : 5 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลาดับ)
เมื่ อวันที่ 2 มิ ถุนายน 2563 บริ ษ ัทได้จดทะเบี ยนเพิ่ มทุนกับกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ จานวน
375,681 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 1 บาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากการใช้สิทธิ ต ามใบแสดงส าคัญ สิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญ ของ
บริ ษทั ที่ได้จดั สรรให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จานวน 375,681 หน่วย โดยราคาการใช้
สิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเท่ากับ 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ ้น ส่ งผลให้ทุนที่ออก
ชาระแล้วและส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจานวน 375,681 บาท และ 60 ล้านบาท ตามลาดับ
เมื่ อวันที่ 2 มิ ถุนายน 2564 บริ ษ ัทได้จดทะเบี ยนเพิ่ มทุนกับกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ จานวน
371,478 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 1 บาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากการใช้สิทธิ ต ามใบแสดงส าคัญ สิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญ ของ
บริ ษทั ที่ได้จดั สรรให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จานวน 371,478 หน่วย โดยราคาการใช้
สิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเท่ากับ 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ ้น ส่ งผลให้ทุนที่ออก
ชาระแล้วและส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจานวน 371,478 บาท และ 60 ล้านบาท ตามลาดับ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
14.

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานและการจาแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานดาเนินงาน ดังนี้
ส่ วนงาน 1
บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
ส่ วนงาน 2
ขายเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์
ส่ วนงาน 3
บริ การสื่ อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง
ข้ อมูลตามส่ วนที่รายงาน
ผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

รายได้จากลูกค้าภายนอก
กาไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ขายเครื่ องโทรศัพท์
เคลื่อนที่และอุปกรณ์

2564
32,802

2563
33,383

2564
6,918

8,015

8,314

(22)

บริการสื่ อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
2563
2564
2563
6,309
3,037
2,564
(426)

619

523

หน่ วย : ล้านบาท
รวมส่ วนงานที่
รายงาน
2564
42,757

2563
42,256

8,612

8,411

ผลการดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขายเครื่ องโทรศัพท์
เคลื่อนที่และอุปกรณ์

รายได้จากลูกค้าภายนอก

2564
66,353

2563
67,479

2564
16,402

กาไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

15,905

16,255

(623)

บริการสื่ อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
2563
2564
2563
12,592
5,863
5,030
(847)

1,452

1,095

หน่ วย : ล้านบาท
รวมส่ วนงานที่
รายงาน
2564
88,618

2563
85,101

16,734

16,503

สินทรัพย์ตามส่ วนงาน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

สินทรัพย์ส่วนงาน

ขายเครื่ องโทรศัพท์
เคลื่อนที่และอุปกรณ์

หน่ วย : ล้านบาท
รวมส่ วนงานที่
รายงาน

บริการสื่ อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
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
350,690
334,214
6,999
5,459
11,957
10,498
369,646
350,171
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายได้
การจาแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั มีช่วงเวลาแห่งการรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง และรายได้จากการให้บริ การแก่
ลูกค้าตลอดช่วงเวลาหนึ่ งตามประเภทของสิ นค้าหรื อบริ การหลักซึ่ งสอดคล้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ น
จาแนกตามส่ วนงานและการจาแนกรายได้ที่ ร ายงานส าหรั บ งวดสามเดื อ นและงวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน มีดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
รายได้ จากลูกค้ าภายนอก
ส่วนงานที่ 1
ส่วนงานที่ 2
ส่วนงานที่ 3

- บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ขายเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์
- บริ การสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง

รวม

- 32,802
6,918

33,383
6,309

3,037
42,757

2,564
42,256

2564
ช่ วงเวลาแห่ งการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ส่วนงานที่ 2
ส่วนงานที่ 3

ตลอดช่วงเวลา
ส่วนงานที่ 1
ส่วนงานที่ 3

- ขายเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์
- บริ การสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง

- บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
- บริ การสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง

รวม
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หน่ วย : ล้านบาท
2563

- 6,918
198
- 7,116
- 32,802
2,839
35,641
42,757

หน่ วย : ล้านบาท
2563

6,309
223
6,532
33,383
2,341
35,724
42,256

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
รายได้ จากลูกค้ าภายนอก
ส่วนงานที่ 1
ส่วนงานที่ 2
ส่วนงานที่ 3

- บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ขายเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์
- บริ การสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง

รวม
ช่ วงเวลาแห่ งการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ส่วนงานที่ 2
ส่วนงานที่ 3

ตลอดช่วงเวลา
ส่วนงานที่ 1
ส่วนงานที่ 3

- ขายเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์
- บริ การสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง

- บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
- บริ การสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง

รวม

15.

หน่ วย : ล้านบาท
2563

- 66,353
16,402

67,479
12,592

5,863
88,618

5,030
85,101

- 16,402
400
- 16,802
- 66,353
5,463
71,816
88,618

12,592
406
12,998
67,479
4,624
72,103
85,101

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
การรับรู ้ภาษีเงินได้ข้ ึนอยู่กบั การประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้ประจาปี ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่ คาดไว้สาหรับปี ทางการเงินเต็มปี ที่ ใช้กับรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้
ที่แท้จริ งรวมในการดาเนิ นงานสาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของกลุ่ม
บริ ษทั คือ ร้อยละ 18.24 และร้อยละ 18.21 ตามลาดับ และของบริ ษทั คือ ร้อยละ 0.45 และร้อยละ 0.44 (สาหรับ
งวดสามเดื อนและงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 : ของกลุ่มบริ ษทั คือ ร้อยละ 16.77 และร้อยละ
16.64 ตามลาดับ และของบริ ษทั คือ ร้อยละ 0.93 และร้อยละ 0.76 ตามลาดับ) การเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีเงิน
ได้ที่แท้จริ งของงบการเงินเฉพาะกิจการส่ วนใหญ่เกิดจากรายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
16.

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 คานวณ
จากก าไรส าหรั บ งวดที่ เป็ นส่ วนของผู ้ถื อ หุ ้ น สามั ญ ของกลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท และจ านวนหุ ้ น สามั ญ
ที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักดังนี้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธถี ัวเฉลี่ยถ่ วงน้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
กาไรต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
7,041
7,001
2,974
2,973
2.37
2.35

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
7,041
7,001
2,974
2,973
2.37
2.35

งบการเงินรวม
2564
2563
13,685
13,757
2,974
2,973
4.60
4.63

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
13,685
13,757
2,974
2,973
4.60
4.63

สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธถี ัวเฉลี่ยถ่ วงน้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
กาไรต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุ ้นปรับลดสาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 คานวณจาก
กาไรสาหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สามัญของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และจานวนหุ ้นสามัญที่ออกจาหน่าย
แล้วระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุ งผลกระทบของหุ ้นปรับลดดังนี้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
2564
2563
7,041
7,001
7,041
7,001

กาไรที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด)
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธถี ัวเฉลี่ยถ่ วงน้าหนัก (ปรับลด)
กาไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

2,974
2,974
2.37

2,973
2,793
2.35

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
7,041
7,001
7,041
7,001
2,974
2,974
2.37

2,973
2,793
2.35

สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
2564
2563
13,685
13,757
13,685
13,757

กาไรที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด)
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธถี ัวเฉลี่ยถ่ วงน้าหนัก (ปรับลด)
กาไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)
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2,974
2,974
4.60

2,973
2,973
4.63

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
13,685
13,757
13,685
13,757
2,974
2,974
4.60

2,973
2,973
4.63

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
17.

เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ในอัตราหุ ้นละ 7.34 บาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 3.78 บาท ในการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 มี นาคม 2563 คณะกรรมการได้อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่า งกาลส าหรั บ หุ ้ น สามัญ ในอัตราหุ ้ น ละ 3.56 บาท เป็ นจานวนเงิ น ทั้งสิ้ น 10,584 ล้านบาท เงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 และในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2562 รวม
หุ ้นละ 7.34 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 21,823 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 70 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 เพิ่มเติมอีก
เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลอัตราหุ ้น
ละ 3.24 บาท เป็ นจ านวนเงิ น 9,634 ล้ า นบาท เงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลดัง กล่ า วจ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในวัน ที่
3 กันยายน 2563
ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกาไร
เป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 6.92 บาท ทั้งนี้ บริ ษ ัทได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลส าหรั บหุ ้นสามัญ ในอัตรา
หุน้ ละ 3.24 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ดังนั้นจึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ ้นละ 3.68 บาท เป็ นจานวน
เงินทั้งสิ้ น 10,942 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
18.

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิ จการและบุ คคลที่ ควบคุมบริ ษัทหรื อถูกควบคุ มโดยบริ ษัทหรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกับบริ ษทั ทั้งทางตรง
หรื อทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั บริ ษัทย่อยและบริ ษทั ย่อยลาดับ ถัด ไป บุ ค คลที่ เ ป็ นเจ้า ของส่ ว นได้เ สี ย ในสิ ท ธิ อ อกเสี ย งของ
บริ ษ ัท ซึ่ ง ทาให้ผู เ้ ป็ นเจ้า ของดัง กล่ า วมี อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญ เหนื อกิ จการ ผูบ้ ริ หารสาคัญรวมทั้ง
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็ น
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ ต้องคานึ งถึงรายละเอียด
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ดาเนิ นการค้าตามปกติ กบั กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ได้คิดราคาซื้ อ-ขายสิ นค้า และบริ การกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรี ยบเทียบ
กับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าที่ปรึ กษาและบริ หารงาน
คิดราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน โดยคานวณจากสัดส่ วนการทางานที่บริ ษทั ได้ทาให้กบั บริ ษทั ผูว้ า่ จ้างในแต่ละปี
ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่ อกิจการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
(“อินทัช”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(“กลุ่มอินทัช”)
Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
(“Singtel”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(“กลุ่ม Singtel”)
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จากัด
บริ ษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จากัด
บริ ษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จากัด
Digital Games International PTE.
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่

ประเทศที่จัดตั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
/สัญชาติ
ไทย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั
ไทยและลาว อินทัชเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษทั
และมีกรรมการร่ วมกัน
สิ งคโปร์

Singtel เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษทั
และมีกรรมการร่ วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิ งคโปร์
ไทย

บริ ษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จากัด เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จากัด เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จากัด เป็ นการร่ วมค้า
Digital Games International PTE. เป็ นการร่ วมค้า
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริ ษทั หรื อกิจการ
ที่มีกรรมการบริ ษทั ร่ วมกัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการที่ ส าคัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ส าหรั บ งวดสามเดื อ นและงวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน มีดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
รายได้ จากการให้ บริการและให้ เช่ าอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่
รวม

-

เงินปันผลรับจาก
การร่ วมค้า
รายได้ ดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อย
รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
การร่ วมค้า
รวม

-

452
1

6
4
1
59
70

10
3
1
24
38

-

15

9

-

545
1
-

453

546

-

-

-

110

100

-

-

17

34

2
2
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5
2
7

-

17

34

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าเช่ าและค่าบริการอื่น
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่

13
55
18
14
2

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
รวม

37

-

19
146

-

-

1

-

12

37
2

5

-

12
-

37

39
1
40

37

1
2
76
79

10
2

-

-

-
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11
1

39
1
40

-

ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น ๆ
กลุ่มอินทัช
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่
รวม

47
44
19
17

102

รวม
ค่าโฆษณา
กลุ่มอินทัช

-

6

1
3
40
44

-

10
-

6

10

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
รายได้ จากการให้ บริการและให้ เช่ าอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่
รวม
เงินปันผลรับจาก
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า

รายได้ ดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อย
รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
รวม

-

903
1

15
8
1
116
140

-

20
10
1
47
78

15
15

9
9

-

978
1
-

904

979

12,175
12,175

9,608
9,608

-

-

171

242

-

-

32

36

12
4
16
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5
3
3
11

-

32

36

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าเช่ าและค่าบริการอื่น
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่
รวม
ค่าโฆษณา
กลุ่มอินทัช

-

38
110
36
30
3
217

-

20
2

75
184
42
32
38
371

-

9

-

22

81
1
82

78
2
80

81
1
82

ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น ๆ
กลุ่มอินทัช

5

12

3

-

1
5
153
159
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23
-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
รวม

ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่
รวม

20
3

78
2
80
-

13
1
7
73
81

-

24
-

13

24

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินปันผลจ่ าย
อินทัช
Singtel
รวม

4,426
2,552
6,978

4,282
2,468
6,750

4,426
2,552
6,978

4,282
2,468
6,750

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
- เงินฝากธนาคาร
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่

122

-

137

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563

-

11
12
1
96
120
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1

24
9
11
1
16
37

-

14
1

1
-

25

15

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
2564
2563
รายได้ ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่

-

ลูกหนีอ้ ื่น
- ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนีอ้ ื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

-

6
2
5
9
16
53

18
3
423
4
448

6
31

-

12
447
7
466

-

15

93
93
124

53

-

-

-

169

สินทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวม
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

1
39
9
49
169

รวมลูกหนีก้ ารค้า

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
2564
2563

-

60,673

62
62
77

-

52,543

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเรี ยกคืน
เมื่อทวงถาม ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.17 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : เฉลี่ยร้อยละ 0.47 ต่อปี )
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน
มีดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

-

-

52,543
13,960
(5,830)
60,673

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้า

-

92
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

4
76
5
7

28
43
6
2
1
80

50,499
9,933
(8,757)
51,675

1
1
38
-

5
1
8
-

40

14

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
เจ้ าหนีอ้ ื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

-

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

-

11

20
1

3
3
1
7
81
95
187

17
3
1
10
85
116
196

-

19
4
433
5
461

13
7
459
1
480

-

-

5,370

5,080

-

11
51

21
35

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภท
เรี ยกคืนเมื่อทวงถาม ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.43 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :
เฉลี่ยร้อยละ 0.58 ต่อปี )
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

-

-

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่
รวม

374

14,625
14,999

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
5,080
1,390
(1,100)
5,370

4,920
800
(500)
5,220

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

-

-

-

14,999
14,999

-

-

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยในอัตรา 6MTHBFIX บวกด้วยส่ วนเพิ่ม โดยมีกาหนดชาระดอกเบี้ยทุกงวดครึ่ งปี ทยอยชาระ
เงินต้นทั้งหมด 14 งวด เริ่ มปี 2565 จนถึงปี 2571 โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม
2564
2563
หุ้นกู้ระยะยาว
กลุ่มอินทัช
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอืน่
รวม

73
35
108

15
44
59

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
2564
2563
73
15
88

-

สั ญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ทาสัญญากับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีภาระผูกพันที่จะต้องรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอั ต ราและเงื่ อ นไขตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญา สั ญ ญาส าคั ญ ที่ ท ากั บ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น
มีดงั ต่อไปนี้
1)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงับสัญญาเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2)

กลุ่ มบริ ษ ัท มี การทาสั ญ ญาระหว่างกันในการให้บริ การพื้ นที่ และระบบพื้ นฐานในการติ ด ตั้งอุ ป กรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิ ทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

3)

บริ ษทั ย่อยได้รับการให้บริ การข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์จากบริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จากัด
(“ACC”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดย ACC จะให้บริ การข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งให้คาแนะนาและแก้ไขปั ญหา
ในการใช้บริ การแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั

4)

บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ไฮ ช็อปปิ้ ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน ได้ทาสัญญาจ้างบริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน) (“TMC”) ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดย TMC จะเป็ นผูจ้ ดั หาบุคลากรและศูนย์ให้ข่าวสารทางโทรศัพท์ เพื่อดาเนิ นการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
ทางโทรศัพท์ โดยคู่สัญญามี สิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้า เป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
5)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาจ้างบริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในการให้บริ การชาระค่ า
สิ นค้าหรื อบริ การผ่านการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์และบัตรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้
โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

6)

บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิค การ์ ด จากัด และบริ ษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อย ได้เข้าทา
สัญญากับบริ ษทั ไวร์ เลส ดีไวซ์ ซัพ พลาย จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในการจาหน่ ายเงินอิ เล็กทรอนิ กส์
และบัตรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลา ไม่
น้อยกว่า 30 วัน

7)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาจ้าง บริ ษทั ไวร์ เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในการบรรจุภณ
ั ฑ์บตั ร
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

8)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การเครื อข่ายระหว่างประเทศกับกลุ่ม Singtel ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

9)

กลุ่ ม บริ ษัท ได้ท าสั ญญากับบริ ษัท ไมโม่ เทค จ ากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อย และบริ ษัท เอดี เวนเจอร์ จ ากัด
(มหาชน) ในการให้บริ การรวบรวมข้อมูลบริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์ไร้สาย (Content
Aggregator) โดยคู่สั ญญามี สิทธิ บอกเลิ กสั ญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน

10) บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ ทเวอร์ ค จากัด (“AWN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อย ได้ทาสั ญญาเช่ าช่ องสั ญญาณ
ดาวเทียมจากบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดย AWN ตกลงชาระค่าบริ การเป็ น
รายเดือนตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
11) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาสัญญาระบบเคเบิ้ลใยแก้วนาแสงและ
สิ่ งอานวยความสะดวกกับบริ ษทั อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด (“IH”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม โดย IH ให้บริ การ
ระบบเคเบิ้ลใยแก้วนาแสงรวมถึงให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกในพื้นที่เฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
12) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง
จากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน เพื่อ รั บ บริ ก ารอุป กรณ์ ร ะบบดาวเที ย มและสัญ ญาณโทรทัศ น์
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
13) บริ ษทั ซุ ปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาสัญญากับบริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส
เน็ ทเวอร์ ค จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อย เพื่ อรั บบริ การเช่ าเครื่ องและอุ ปกรณ์ เพื่ อให้บริ การโทรคมนาคม โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
14) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด และ บริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ได้ทาสัญญาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายใยแก้วนาแสงกับบริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้า
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
15) บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากับ บริ ษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จากัด ซึ่ งเป็ น
การร่ วมค้า เพื่อรั บบริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์ และการชาระเงินอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิ ก
สัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
16) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (“AWN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ว่าจ้างให้บริ ษทั ไมโม่เทค จากัด
(“MMT”) ซึ่ งเป็ นเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้บริ หารคะแนนสะสม และจัดกิจกรรมแลกสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้า
ของ AWN โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

- 52 -

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
19.

เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและสัญญาอัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวม มีดงั นี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
281
281
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
281
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

-

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สัญญาอัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
รวม

(297)
(297)

(937)
(937)
(937)
(656)
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(1,225)
(1,225)
(1,522)
(1,522)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการเคลื่ อ นไหวของสั ญ ญาอัต ราแลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้ า และสั ญ ญาอัต ราดอกเบี้ ยแลกเปลี่ ย นส าหรั บ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ในงบการเงินรวม มีดงั นี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2564
สินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ระหว่างงวด

หน่ วย : ล้านบาท
ยอด ณ วันที่
30 มิถุนายน
2564

281

-

หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

(297)

297

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สัญญาอัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยน
รวม

(1,225)
(1,522)

288

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2563

866
การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ระหว่างงวด

281

-

(937)
(656)
หน่ วย : ล้านบาท
ยอด ณ วันที่
30 มิถุนายน
2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

1

50

51

หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
สัญญาอัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยน

(129)
(132)

21
54

(108)
(78)

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สัญญาอัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยน
รวม

(814)
(1,074)

(369)
(244)

(1,183)
(1,318)
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20.

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
อาคารและอุปกรณ์
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

5,299
231

หน่ วย : ล้าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

5,059
145

11

8

-

-

40,083*

-

-

ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่โทรคมนาคม
สกุลเงินบาท

1, 9

-

ค่าบริการและค่าบารุงรักษา
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ใบสั่งซื้อสินค้าและวัสดุคงเหลือ
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
*

2,190
47

1,763
20

45

39

-

-

10,718
17

13,396
7

-

-

ผลต่างจากการวัดมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่ายคลื่นความถี่ 900 MHz ตามเงื่อนไขเดิมและ
เงื่ อนไขใหม่ จ านวน 3,284 ล้านบาท ถู ก ปรั บ ปรุ ง กับ ต้น ทุ น การได้รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ค ลื่ น ความถี่ 700 MHz
โดยบริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดงั กล่าวเมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2564
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
2564
2563
ภาระผูกพันอื่น
เงินบาท
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
- ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
โทรคมนาคมค้างจ่าย
- อื่นๆ
รวม
เงินดอลลาร์สหรัฐ
อื่นๆ
รวม

หน่ วย : ล้าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม
2564
2563

8,054

7,950

-

-

96,112
2,556
106,722

66,684
2,741
77,375

-

-

1
1

-

-

38
38

169
169

-

สั ญญาที่สาคัญ
- กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าและบริ การสาหรับที่ทาการสานักงาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน โดย
มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายุได้
-

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง โดยกลุ่มบริ ษทั ได้รับบริ การด้านการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมและการบริ การทั่วไปอื่ น ตามที่ ระบุ ไว้ในสั ญญา โดยกลุ่ มบริ ษ ัทจะจ่ ายค่ าธรรมเนี ยมจาก
การบริ การในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลงก็ต่อเมื่อฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดยื่นจดหมาย
บอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 90 วัน

-

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (“AWN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาบริ การกับ บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) (“TOT”) โดย AWN ขอใช้บริ การใน
เรื่ อง การใช้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม
2561 ถึงวันที่ 3 สิ งหาคม 2568 โดย AWN ได้นาหนังสื อค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ของธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศเป็ นจานวน 720 ล้านบาท เป็ นหลักประกัน โดยมีอายุต้ งั แต่วนั ลงนาม ถึงวันที่พน้ จากข้อผูกพัน
ตามสัญญา
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21.

-

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 บริ ษทั ซุ ปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จากัด (“SBN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษัท ได้ลงนามในสั ญ ญาเช่ าเครื่ องและอุปกรณ์ เพื่ อให้บริ การโทรคมนาคมกับ บริ ษัท ที โอที จากัด
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็ นผูใ้ ห้เช่าเครื่ องและอุปกรณ์เพื่อให้บริ การโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มี นาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิ งหาคม 2568 โดย SBN ได้นาหนังสื อค้ าประกันชนิ ดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเป็ นจานวน 525 ล้านบาท วางเป็ นหลักประกัน โดยมีอายุต้ งั แต่วนั ลงนาม
ถึงวันที่พน้ จากข้อผูกพันตามสัญญา

-

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามร่ วมกับบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) (“TOT”) ในสัญญา
ระงับข้อพิพาทและให้บริ การเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม โดยกลุ่มบริ ษทั ตกลงใช้บริ การเสาโทรคมนาคมของ
TOT โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยกลุ่มบริ ษทั ได้นาหนังสื อ
ค้ า ประกั น ชนิ ด เพิ ก ถอนไม่ ไ ด้ ข องธนาคารพาณิ ชย์ใ นประเทศเป็ นจ านวน 434 ล้า นบาท วางเป็ น
หลักประกัน โดยมีอายุต้ งั แต่วนั ลงนาม ถึงวันที่พน้ จากข้อผูกพันตามสัญญา

-

เมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษัทได้ล งนามร่ วมกับ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
(“กสท”) ใน “สัญญาระงับข้อพิพาทและให้บริ การเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม” โดยกลุ่มบริ ษทั ตกลงเช่าใช้
บริ การเสาโทรคมนาคมของ กสท. และ กสท. ตกลงใช้บริ การพื้นที่และบริ การบารุ งรักษาเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวจากบริ ษทั โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2568

เหตุการณ์ สาคัญ ข้ อพิพาททางการค้ าและคดีความที่สาคัญ
เมื่ อวัน ที่ 7 มกราคม 2564 บริ ษัท ที โ อที จากัด (มหาชน) (“ที โ อที ”) และ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) (“กสท.”) ควบรวมกิจการเป็ นหนึ่ งบริ ษทั ในนาม บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) (“เอ็นที”)
เฉพาะบริษัท
1)

สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”)

ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบการกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริ ษัทได้ทาสั ญญา
การเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผูร้ ับใบอนุ ญาตรายอื่น โดยได้ผ่านการเห็ นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี
ผลบังคับใช้ของสัญญาเป็ นดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ผู้ประกอบการ
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จากัด
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริ ษทั ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เรี ยล ฟิ วเจอร์ จากัด)

ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้
30 พฤศจิกายน 2549 เป็ นต้นไป
16 มกราคม 2550 เป็ นต้นไป
1 มิถุนายน 2552 เป็ นต้นไป
7 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป
1 เมษายน 2556 เป็ นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป

เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2550 บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื่นฟ้องสานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ต่ อ ศาลปกครองกลาง เพื่ อ ขอเพิ ก ถอนประกาศฯ ดังกล่ า ว วัน ที่ 15 กัน ยายน 2553
ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียื่นฟ้องขอเพิกถอนประกาศของ กทช. ว่าด้วยการใช้และ
เชื่ อมต่อโครงข่า ยโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และ ทีโ อที ได้ยื่นอุท ธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด แล้ว และเมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ทีโอที ได้มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า บริ ษทั ควรรอให้ศาลมีคาพิพากษาเพื่อยึดถือ
เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ต่อไป และหากบริ ษัทดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม
แห่ งชาติก่อนศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด ทีโอที จะไม่รับรู ้ และบริ ษทั จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการ
ดังกล่าว
ตามสั ญญาอนุ ญาตให้ ด าเนิ นกิ จการบริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (“สั ญญาอนุ ญาตฯ”) ก าหนดให้ บริ ษัทต้องจ่ าย
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็ นรายปี โดยจ่ายเป็ นจานวนเงินขั้นต่าตามที่สัญญากาหนดในแต่ละปี หรื อ
ในอัตราร้อยละของรายได้ และผลประโยชน์อื่นใดที่บริ ษทั พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ
ทั้งสิ้ น จานวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจานวนนั้น อย่างไรก็ตาม ค่าเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นรายการ
ที่ ต้องปฏิ บัติ ตามกฎหมาย และที โอที ต้องการรอค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ในเรื่ อง ขอเพิ กถอนประกาศฯ จากศาล
จึงเป็ นรายการที่ บริ ษทั คาดว่าจะมี การเจรจาตกลงเรื่ องวิธีการคานวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ในเวลาต่อมา
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง บริ ษทั จึงคานวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปี จากรายได้สุทธิ ตามที่
ปฏิ บ ัติในทางเดี ยวกันทั้งอุตสาหกรรมกิ จการโทรคมนาคม ส่ วนจานวนผลประโยชน์ตอบแทนที่ บริ ษทั ต้องจ่าย
ให้แก่ทีโอทีน้ นั ขึ้นอยู่กบั ผลการตัดสิ นจากศาลในเรื่ องขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริ ษทั กับ
ทีโอทีในภายหลังโดยบริ ษทั จะปรับปรุ งรายการในงบการเงินในงวดที่การเจรจาตกลงสิ้ นสุ ดลง ซึ่ งผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั เชื่อว่าจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายมากไปกว่าจานวนที่บนั ทึกไว้อย่างมีสาระสาคัญ
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้พิจารณาหนังสื อของ ทีโอที ดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบกับความเห็นของ
ที่ปรึ กษากฎหมาย ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็ นว่าการไม่ปฏิบตั ิ ตามสัญญาการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้างต้น อาจถื อได้ว่าเป็ นการขัดต่อประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่ อมต่อโครงข่าย บริ ษทั จึงได้ตดั สิ นใจ
ปฏิบตั ิตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่มีผลใช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั โดย
ออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรี ยกเก็บค่าเชื่อมต่อโครงข่ายจากคู่สัญญา
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ได้นาส่ งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตั้งแต่
เดื อนกุมภาพันธ์ 2550 ถึ งเดื อนมิ ถุนายน 2551 จานวนเงิ น 761 ล้านบาท ซึ่ งค านวณจากรายได้สุ ทธิ ตามอัตราและ
วิธีคิดคานวณของบริ ษทั ให้แก่ทีโอที ซึ่ งต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะทางานเจรจาเกี่ยวกับอัตราผลประโยชน์ตอบแทน
จากค่าเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริ ษทั กับที โอที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ ยุติร่วมกันได้ เนื่ องจากที โอที
ต้องการให้บริ ษทั ชาระเงินส่ วนแบ่งรายได้จากค่าเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริ ษทั ได้รับทั้งจานวนตามอัตรา
ร้ อยละที่ กาหนดไว้ในสั ญญาอนุ ญาตฯ โดยมิ ให้ บริ ษัทน าค่ า เชื ่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมที ่ บ ริ ษ ัท ถู ก
ผู ป้ ระกอบการรายอื่ น เรี ย กเก็ บ มาหัก ออกก่ อ น ในวันที่ 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงได้มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั
ช าระเงิ นผลประโยชน์ จากรายได้ค่ าเชื่ อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคมของปี ด าเนิ นการที่ 17 - 20 เป็ นเงิ นรวม 17,803
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไม่เห็นด้วยโดยได้มีหนังสื อโต้แย้งคัดค้าน
ไปยังทีโอที และบริ ษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดา
ที่ 19/2554 แล้ว เมื่ อวันที่ 9 มี นาคม 2554 เพื่ อให้ คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการมี ค าชี้ ขาดว่ า ที โอที ไม่ มี สิ ทธิ เรี ยกร้ อง
เงินผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื่นคาเสนอข้อพิพาท เลขที่ 55/2557 เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระเงินส่ วนแบ่งรายได้
ของค่ า เชื่ อมต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมของปี ด าเนิ นการที่ 21 - 22 เป็ นจ านวนเงิ น รวม 9,984 ล้ า นบาท
พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 1.25 ต่อเดื อนของจานวนเงิ นที่ ค ้างช าระในแต่ละปี นับจากวัน ผิด นัดจนกว่า
จะชาระเสร็ จสิ้ น และขอรวมพิจารณากับคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดาที่ 19/2554
เมื่ อ วัน ที่ 23 สิ ง หาคม 2559 บริ ษัทได้เสนอข้อพิ พาทต่ อส านั กระงับข้อพิ พาท สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการเป็ น
ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 83/2559 เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี้ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ์ เรี ยกร้องส่ วนแบ่งรายได้
เพิ่มเติมของค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปี ดาเนิ นการที่ 23 - 25 เป็ นจานวนเงินรวม 8,368 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจานวนเงินที่คา้ งชาระในแต่ละปี ตามหนังสื อทีโอทีแจ้งมา
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วันที่ 17 สิ งหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 19/2554 โดยยกข้อเรี ยกร้องแย้ง
ของทีโอที ที่ให้บริ ษทั ชาระเงินผลประโยชน์จากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปี ดาเนิ นการที่ 17 20 เป็ นเงินรวม 17,803 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ เรี ยกร้อง
เงินจานวนดังกล่าว และห้ามไม่ให้ทีโอที เรี ยกร้ องการบังคับตามหนังสื อค้ าประกันการปฏิบตั ิ ตามสัญญาและ
หนังสื อค้ าประกันรายได้ข้ นั ต่าของปี ดาเนิ นการที่ 17 - 20 และขณะเดียวกันคณะอนุ ญาโตตุลาการยังได้มีคาชี้
ขาดให้ยกคาเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 55/2557 ของที โอที และให้ทีโอที คืนเงินส่ วนแบ่งรายได้ค่าเชื่ อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ บริ ษัทชาระไว้เกิ นจานวน 110 ล้านบาท ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับคาชี้ ขาดนี้ และ
ดอกเบี้ ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี หากพ้น กาหนดดังกล่ าว ซึ่ งที โ อที ได้ยื่นฟ้ องขอเพิ กถอนค าชี้ ข าดดังกล่ าวต่ อ ศาล
ปกครองกลางแล้ว ขณะนี้คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 อนุญาโตตุลาการเสี ยงข้างมากชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 83/2559 ให้บริ ษทั ชาระ
ส่ วนแบ่งรายได้แบบสุ ทธิ จานวนเงิน 224 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่ งบริ ษทั ตกลงชาระให้ทีโอทีโดยนาส่ วน
แบ่งรายได้ของค่าเชื่ อมต่อโครงข่ายที่บริ ษทั ได้ชาระไว้เกินในข้อพิพาท 55/2557 จานวน 111 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยมาหักลบกับเงินที่บริ ษทั ต้องชาระให้แก่ทีโอที คงเหลือจานวนต้องชาระ 144 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้นา
เงินไปวางต่อสานักงานวางทรัพย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน
เมื่ อวันที่ 6 สิ งหาคม 2562 บริ ษ ัทได้รับค าร้ องขอเพิกถอนคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุลาการของที โอที คดี
หมายเลขดาที่ 1713/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ทีโอทียื่นต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอเพิกถอนคาชี้ขาด
ข้างต้น ขณะนี้คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่า จะไม่เกิดค่าใช้จ่ายมากไปกว่าจานวนที่บนั ทึกไว้อย่างมีสาระสาคัญ
2)

ภาระผูกพันในหนังสื อค้ าประกันจากธนาคารกรณี สัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
(“สัญญาอนุญาตฯ”)

ตามสั ญญาอนุ ญาตฯ บริ ษ ัทมี หน้ าที่ ส่ งมอบหนังสื อค้ าประกันของธนาคารให้แก่ บริ ษ ัท ที โอที จากัด (มหาชน)
(“ที โอที ”) เพื่ อเป็ นหลักประกันการชาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าในแต่ ละปี ดาเนิ นงาน โดยจะได้รับคื น
หนังสื อค้ าประกันฉบับของปี ดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
ทีโอทีมิได้คืนหนังสื อค้ าประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขั้นต่าของปี ดาเนิ นงานที่ 17 - 21 รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
7,007 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริ ษทั ชาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณี การนาเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณี รายได้จากค่าเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่ งเป็ นข้อพิพาทที่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และวันที่ 5 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสานักระงับข้อพิพาท สถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาวินิจฉัยชี้ ขาดให้
ที โอที ส่ งคื นหนังสื อค้ าประกันดังกล่ าวให้ แก่ บริ ษ ัท เนื่ องจากบริ ษ ัทได้ช าระเงิ นผลประโยชน์ ตอบแทนขั้นต่ า
ในแต่ละปี ดาเนินงานครบถ้วน และได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาชี้ ขาดให้ทีโอทีคืนหนังสื อค้ าประกันเงินประโยชน์
ตอบแทนขั้นต่ าของปี ดาเนิ นงานที่ 17 - 21 ให้บริ ษทั ต่อมาเมื่ อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที โอที ได้ยื่นค าร้อง
ต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีดาเลขที่ 660/2557 เพื่อขอเพิกถอนคาชี้ขาดดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ยืน่ คาร้องเป็ นคดีดาที่ 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมี
คาบังคับให้ทีโอที คืนหนังสื อค้ าประกันปี ที่ 17 - 21 ให้แก่บริ ษทั ตามคาชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการและชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมที่บริ ษทั ได้ชาระให้แก่ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันเป็ นจานวนเงินรวม 6.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ผเู ้ รี ยกร้องชาระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษายกคาร้องของทีโอที และให้ทีโอทีคืนหนังสื อค้ า
ประกันปี ที่ 17 - 21 ให้แก่บริ ษทั ตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่
บริ ษทั
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ทีโอทียนื่ คาร้องอุทธรณ์คาพิพากษายกคาร้องของศาลปกครองกลาง
ขณะนี้คาร้องอุทธรณ์ดงั กล่าวอยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
3)

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

ในวัน ที่ 25 กัน ยายน 2557 บริ ษัท ที โ อที จากัด (มหาชน) (“ที โ อที ”) ยื่น ค าเสนอข้อ พิ พ าทต่ อส านั ก ระงับ
ข้อพิพาทสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ เป็ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 80/2557 เพื่อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระค่าเสี ยหาย
จากการปฏิ บัติ ผิ ดสั ญญาอนุ ญาตระหว่างบริ ษัทกับที โอที กรณี ที่ ผูใ้ ช้บริ การในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนย้ายผู ้
ให้ บริ การไปยังระบบ 3G 2100 MHz ซึ่ งให้ บริ การโดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเป็ นจานวน 9,126 ล้านบาท พร้ อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 25 กันยายน 2557 จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีได้ยื่นขอแก้ไขคาเสนอข้อพิพาทในส่ วนของค่าเสี ยหายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2556 ไปจนถึ งสิ้ น สุ ด สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การในเดื อนกัน ยายน 2558 เป็ นจ านวนเงิ น 32,813 ล้ านบาท
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี้ ขาดมติเป็ นเอกฉันท์ให้ยกคาเสนอข้อพิพาทของทีโอที
ด้วยเหตุที่บริ ษทั มิได้เป็ นผูก้ ระทาความผิดตามสัญญาตามที่ทีโอทีกล่าวหา
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทีโอทียื่นคาร้องขอเพิกถอนคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ คดีหมายเลขดาที่
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี้คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว และไม่น่าจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
4)

กรณี การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการทาข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นกิจการ
บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั้งที่ 6 และ 7

เมื่ อวันที่ 30 กั นยายน 2558 บริ ษั ทได้ ยื่ นค าเสนอข้ อพิ พาทหมายเลขด าที่ 78/2558 ต่ อสถาบั นอนุ ญาโตตุ ลาการ
ส านั ก ระงับ ข้อพิ พ าท ส านัก งานศาลยุติ ธ รรม เพื่ อ มี ค าชี้ ข าดให้ ข ้อ ตกลงต่ อ ท้ายสั ญ ญาอนุ ญ าตฯ ครั้ งที่ 6
ซึ่ งกระทาขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั้งที่ 7 ซึ่ งกระทาขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 มีผลผูกพันบริ ษทั
และบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามจนกว่าสัญญาจะสิ้ นสุ ด และบริ ษทั ไม่มีหน้าที่ตอ้ ง
ชาระผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ทีโอทีได้มีหนังสื อลงวันที่ 29 กันยายน 2558 เรื่ อง ขอให้ชาระผลประโยชน์ตอบ
แทน แจ้งมายังบริ ษ ัทให้ ช าระเงิ นเพิ่ มจ านวน 72,036 ล้านบาท โดยกล่ าวอ้างว่ าการท าข้อตกลงต่ อท้ายสั ญญา
ครั้ งที่ 6 และ 7 เป็ นการแก้ไขสั ญญาในสาระส าคัญท าให้ ที โอที ได้ผลประโยชน์ ตอบแทนต่ ากว่าที่ ก าหนดใน
สัญญาหลัก
ต่อมาวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2558 ที โอที ยื่นค าเสนอข้อพิ พาทหมายเลขด าที่ 122/2558 ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ
สานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรมเพื่อแก้ไขจานวนเงินที่เรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็ น
62,774 ล้านบาท เนื่ องจากการปรับปรุ งอัตราร้อยละในการคานวณส่ วนแบ่งรายได้ ข้อพิพาทนี้ เป็ นเรื่ องเดียวกับ
ข้อพิพาทหมายแลขดาที่ 78/2558 ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้รวมการพิจารณาข้อพิพาททั้งสองเข้าด้วยกัน
บริ ษทั ได้รับคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ชี้ ขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ให้
บริ ษทั ชาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจานวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับ
แต่วนั ถัดจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ให้แก่ ทีโอที จนกว่าจะชาระแล้วเสร็ จ
บริ ษทั ไม่เห็ นด้วยกับคาชี้ ขาดดังกล่าว และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องเพื่อขอเพิกถอนคาชี้
ขาดต่อศาลปกครองกลางแล้ว (คดีหมายเลขดาที่ 1165/2563)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ต่อมา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ทีโอทียื่นคาร้องขอเพิกถอนคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง เฉพาะประเด็นที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดว่าข้อเรี ยกร้องของทีโอทีให้บริ ษทั ชาระผลประโยชน์
ตอบ แท น เพิ่ มเติ ม จ าน วน 31,698 ล้ า น บ าท เป็ น การยื่ น เส นอข้ อ พิ พ า ท ที่ พ้ น ก าห นดระยะเวลา
การฟ้องคดี (คดีหมายเลขดาที่ 1171/2563)
ทั้งนี้ เนื่ องจากข้อพิพ าทดังกล่าวยังไม่เป็ นที่ สิ้ นสุ ด และผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทพิ จารณาแล้วว่าผลของคาชี้ ขาด
ข้างต้นไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
5)

บริ ษทั ฟ้ องเพิ กถอนหนังสื อสานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที่มีคาสั่งให้นาส่ งรายได้จาก
การให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ยืน่ ฟ้องสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“สานักงาน กสทช.”) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) กับคณะทางานอีก 5 คน ต่อ
ศาลปกครองกลาง เป็ นคดี หมายเลขดาที่ 736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสื อสานักงาน กสทช. และเพิกถอนมติ
กทค. ของสานักงาน กสทช. ที่ มีคาสั่งให้บริ ษทั นาส่ งรายได้ ในช่ วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 7,221 ล้านบาท พร้อมดอกผลที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้รับคาฟ้องลงวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่กสทช. และสานักงาน กสทช. ฟ้อง
บริ ษทั ในมูลหนี้ เดียวกันนี้ ต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดาที่ 661/2560 ให้บริ ษทั นาส่ งรายได้ในช่วง
ระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเช่นเดียวกัน
โดยผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขและวิธีการนาส่ งรายได้ ตามประกาศของ กสทช. เรื่ อง
มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว่ คราว ในกรณี สิ้นสุ ดการอนุ ญาต สัมปทาน หรื อสัญญาการให้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ และบริ ษทั มี หน้าที่ นาส่ งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ สานักงาน กสทช. แต่บริ ษทั มี รายจ่าย
มากกว่า รายได้จากการให้บริ การแก่ ผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้น จึ งไม่มีร ายได้ส่ วนที่ เหลื อคงเหลื อที่ จะนาส่ งให้แ ก่
สานักงาน กสทช. แต่อย่างใด
วันที่ 12 มิ ถุนายน 2563 ศาลปกครองกลาง มี คาพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการ กสทช. ด้วยเหตุผลว่า
ในช่วงเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การคลื่น 900 MHz บริ ษทั มีรายจ่ายมากกว่ารายได้จากการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และ 17 กรกฎาคม 2563 กสทช. และสานักงาน กสทช. ยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
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6)

การเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระเงินส่ วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมส่ วนเพิ่มจากรายได้ค่าเช่าระบบสื่ อสัญญาณ

บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื่นคาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
(“THAC”) เลขที่ A1/2017 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระเงินส่ วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจากรายได้
ค่าเช่าระบบสื่ อสัญญาณเชื่ อมโยงตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็ นจานวน 19.54 ล้านบาท และ
เลขที่ A1/2018 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 และเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระเงินส่ วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ค่าเช่า
ระบบสื่ อสัญญาณเชื่ อมโยงตั้งแต่เดื อนตุลาคม 2555 ถึงเดื อนกันยายน 2558 เป็ นจานวน 1,121.92 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมให้ชาระดอกเบี้ยผิดนัดอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนื่องจาก ทีโอที เห็นว่าบริ ษทั จะต้องเรี ยก
เก็บค่าเช่าระบบสื่ อสัญญาณเชื่อมโยงตามอัตราที่ทีโอทีกาหนดซึ่งสู งกว่าอัตราที่บริ ษทั ใช้เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่าจริ ง
เมื่ อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดี หมายเลขดาที่ ค.1/2561 เพื่อเพิก
ถอนคาสั่งรับเสนอข้อพิพาทของ THAC สาหรับข้อพิพาทเลขที่ A1/2017 ไว้พิจารณา
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษายกคาร้องคดีหมายเลขดาที่ ค.1/2561
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดี หมายเลขดาที่ ค.2/2561 เพื่อเพิกถอน
คาสั่งรับเสนอข้อพิพาทของ THAC สาหรับข้อพิพาทเลขที่ A1/2018 ไว้พิจารณา
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษายกคาร้องคดีหมายเลขดาที่ ค.2/2561
ซึ่ งต่ อมาเมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2561 และ 11 เมษายน 2561 บริ ษัทได้ยื่นอุทธรณ์ คาพิ พ ากษาคดี หมายเลขด าที่
ค.1/2561 และ ค.2/2561 ของศาลปกครองกลาง ตามลาดับ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุ ญาโตตุลาการมี คาชี้ ขาดด้วยเสี ยงข้างมากยกคาเสนอข้อพิ พาทของที โอที
เลขที่ A1/2017
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้มีหนังสื อแจ้งทีโอทีขอให้ปฏิบตั ิตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียื่นคาร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาที่ 1362/2563 ขอเพิกถอนคา
ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ขณะนี้คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั พิจารณาเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่บริ ษทั ใช้เรี ยกเก็บนั้นเป็ นอัตราตลาดที่เหมาะสมและได้รับความ
เห็นชอบจาก กสทช. แล้ว
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
7)

การเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระเงินจากการใช้บริ การร่ วมใช้เสาอากาศ ค่าบริ การพื้นที่ และค่าเช่าใช้อุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินตามสัญญาให้ดาเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ

วัน ที่ 15 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 บริ ษัท ที โ อที จ ากัด (มหาชน) (“ที โ อที ” ) ได้ยื่ น ค าเสนอข้อ พิ พ าทต่ อ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (“THAC”) เลขที่ A3/2018 เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระเงินค่าร่ วมใช้เสาอากาศ
ค่าบริ การพื้นที่ และค่าเช่ าใช้อุปกรณ์ ที่เกี่ ยวกับทรั พย์สินตามสัญญาให้ดาเนิ นการในช่ วงระยะเวลาคุม้ ครอง
ผูใ้ ช้บริ การจานวน 183.44 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้ยนื่ คาร้องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดาที่ ค.3/2561 เพื่อเพิกถอน
คาสั่งรับเสนอข้อพิพาทของ THAC สาหรับข้อพิพาทเลขที่ A3/2018 ไว้พิจารณา
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษายกคาร้องคดีหมายเลขดาที่ ค.3/2561
ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาคดีหมายเลขดาที่ ค.3/2561
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทีโอทียนื่ คาร้องขอถอนข้อพิพาทจาก THAC และนาไปฟ้องที่ศาลปกครองกลาง
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาสั่งอนุญาตให้ทีโอทีถอนคาเสนอข้อพิพาท
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้รับสาเนาคาฟ้องศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาที่ 1746/2563 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
ขณะนี้คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเชื่ อว่า บริ ษัทได้ปฏิ บัติถูกต้องตามข้อสั ญญาและประกาศของคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ที่ เกี่ ยวข้องทุ กประการแล้ว ดังนั้นผลของคดี
ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
8)

การเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การเครื อข่ายร่ วม

วัน ที่ 27 กั น ยายน 2561 บริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) (“ที โ อที ”) ได้ ยื่ น ค าเสนอข้อ พิ พ าทต่ อ สถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการ สานักงานระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม หมายเลขดาที่ 67/2561 เรี ยกร้องให้บริ ษทั
ชาระส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การเครื อข่ายร่ วม (Roaming) เพิม่ เติมจากการที่บริ ษทั ได้ให้ส่วนลดค่าบริ การ
โดยไม่ได้รับความเห็ นชอบจากที โอที ตั้งแต่ กรกฏาคม 2556 ถึ งกันยายน 2558 จานวน 16,252.66 ล้านบาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บริ ษทั ได้รับคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้ขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ให้ยก
คาเสนอข้อพิพาทของทีโอที
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียื่นคาร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาที่ 1309/2563 ขอเพิกถอนคาชี้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาที่เกี่ย วข้องทุกประการแล้ว ดังนั้นผลของ
คดีดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
บริษัท ดิจิตอล โฟน จากัด (“DPC”)
1)

กรณี การนาภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่ วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) (“กสท.”)

เมื่ อวัน ที่ 9 มกราคม 2551 กสท. ได้ ยื่ น ค าเสนอข้อพิ พ าทหมายเลขด าที่ 3/2551 ต่ อสถาบั น อนุ ญ าโตตุ ลาการ
สานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเรี ยกร้องให้ DPC ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ชาระเงินส่ วนแบ่งรายได้
เพิ่มเติ มอีกประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
พร้อมเรี ยกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจานวนเงินที่คา้ งชาระในแต่ละปี นับจากวันผิดนัดจนกว่า
จะชาระเสร็ จสิ้ นซึ่ งคานวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็ นเบี้ ยปรั บทั้งสิ้ นจานวน 1,500 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ น
ประมาณ 3,949 ล้านบาท
ต่อมาเมื่ อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 กสท. ได้ยื่นคาร้องขอแก้ไขจานวนทุนทรัพย์รวมเบี้ยปรับลดลงเหลือ 3,410 ล้านบาท
ซึ่ งค านวณจากเงิ นส่ วนแบ่ งรายได้ค ้างช าระถึ งเดื อนมกราคม 2551 ซึ่ งได้รวมเบี้ ยปรั บจานวน 790 ล้านบาท และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน 171 ล้านบาท
จานวนเงินส่ วนแบ่งรายได้ที่ กสท. เรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตที่ DPC ได้นาส่ งตั้งแต่
วันที่ 16 กันยายน 2546 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2550 และได้นามาหักออกจากส่ วนแบ่งรายได้ ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดย DPC ได้ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวและมีการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีกทั้ง กสท. เคยมีหนังสื อ เลขที่ กสท.
603 (กต.) 739 แจ้งให้ DPC ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาชี้ขาดให้ยกคาเสนอข้อพิพาทของ กสท. โดยให้เหตุผลสรุ ป
ได้วา่ DPC มิได้เป็ นผูผ้ ิดสัญญา โดย DPC ได้ชาระหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็ จสิ้ นและหนี้ท้ งั หมดได้ระงับไป
แล้ ว กสท. จึ งไม่ มี สิ ท ธิ เรี ยกร้ องให้ DPC ช าระหนี้ ซ้ า เพื่ อเรี ยกส่ วนที่ อ้ างว่ าขาดไป รวมถึ ง เบี้ ยปรั บ และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่อา้ งมา
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สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 กสท. ได้ยื่นคาร้องขอเพิกถอนคาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 1259/2554
เมื่ อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้ตดั สิ นยกคาร้ องของ กสท. ที่ ขอให้เพิ กถอนคาชี้ ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ
ต่อมาวันที่ 25 สิ งหาคม 2558 กสท. ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นคดีหมายเลขดาที่ อ. 1070/2558
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองสู งสุ ดได้พิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ซึ่งมีผลให้คดีน้ ี ถึงที่สุด โดย
DPC ไม่ตอ้ งชาระส่ วนแบ่งรายได้เพิม่ เติมหรื อเบี้ยปรับตามที่ กสท. เรี ยกร้อง
2)

กรณี เรี ยกร้องให้ชาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนาค่าเชื่อมโยงโครงข่ายมาหักออก
จากเงินส่ วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“กสท.”) และบริ ษทั
ทีโอที จากัด (มหาชน) (“ทีโอที”)

เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2554 ที โ อที ไ ด้ยื่ น ฟ้ อ ง กสท. เป็ นผู ้ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ 1 และ DPC เป็ นผู ้ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ 2
คดี ห มายเลขด าที่ 1099/2554 ต่อ ศาลปกครองกลาง เรี ย กร้ องให้ กสท. และ DPC ร่ วมกัน ช าระค่ าเชื่ อ มโยง
โครงข่าย เป็ นเงินจานวน 2,436 ล้านบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม และดอกเบี้ยซึ่งคานวณถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
รวมเป็ นเงิ น ที่ เ รี ยกร้ อ งทั้ งสิ้ นจ านวน 2,954 ล้ า นบาท พร้ อ มดอกเบี้ ยนั บ จากวัน ฟ้ อ งจนกว่ า จะช าระ
เสร็ จสิ้ น โดยแบ่งเป็ น
1) ส่ วนของ DPC ซึ่ งคานวณจากจานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ DPC มีการให้บริ การอัตรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็ นจานวนเงิน 432 ล้านบาท
2) ส่ วนของ กสท. ซึ่ งคานวณจากครึ่ งหนึ่ งของส่ วนแบ่งรายได้ที่ กสท. ได้รับจาก DPC เป็ นจานวนเงิน
2,331 ล้านบาท
3) ส่ วนลดค่าเชื่ อมโยงโครงข่ายจานวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดื อน ที่ DPC นามาหักออกจากเงิน
ส่ วนแบ่งรายได้ เป็ นจานวนเงิน 191 ล้านบาท ส่ วนหนึ่ งนั้นเป็ นจานวนเดียวกันกับที่ กสท. เรี ย กร้ อง
ตามข้อ พิพ าทหมายเลขด าที ่ 68/2551 ข้า งต้น แต่แ ตกต่า งกัน ที ่ จานวนปี ที ่ เ รี ย กร้ อ งและการ
คานวณดอกเบี้ ย
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ต่ อ มาในวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที โ อที ไ ด้ยื่น ค าร้ อ งขอแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองกลาง โดย
ขอแก้ไขจานวนเงินค่าเชื่ อมโยงโครงข่ายที่เรี ยกร้องซึ่ งคานวณจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2556 อันเป็ นวันสิ้ นสุ ด
สัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยซึ่ งคานวณถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 5,454 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยนับจากวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น โดยแบ่งเป็ น
1) ส่ วนของ DPC ซึ่ งคานวณจากจานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ DPC มีการให้บริ การอัตรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็ นจานวนเงิน 1,289 ล้านบาท
2) ส่ วนของ กสท. ซึ่ งคานวณจากครึ่ งหนึ่ งของส่ วนแบ่งรายได้ที่ กสท. ได้รับจาก DPC เป็ นจานวนเงิน
3,944 ล้านบาท
3) ส่ วนลดค่าเชื่ อมโยงโครงข่ายจานวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดื อน ที่ DPC นามาหักออกจากเงิน
ส่ วนแบ่งรายได้ เป็ นจานวนเงิน 221 ล้านบาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษายกคาฟ้องคดีหมายเลขดาที่ 1099/2554 โดยให้เหตุผล
ว่าอัตราค่าเชื่ อมโยงโครงข่าย (Access Charge) มิ ได้เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ว่า ด้วยการใช้แ ละเชื่ อมต่อ โครงข่ ายโทรคมนาคม โดยให้ คิ ด อัตราค่ าเชื่ อ มโยงตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศดังกล่าว
ทั้งนี้ ทีโอทีและ DPC มิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด คดีเป็ นที่สิ้นสุ ด ขณะนี้ ทีโอทีและ DPC อยู่ในระหว่าง
การเจรจาและตรวจสอบข้อมูลในอดีตเพื่อคานวณค่าเชื่ อมโยงโครงข่ายที่อาจจะมีการชาระต่อกันตามคาพิพากษา
ของศาลปกครองกลาง ขณะนี้ ท้ งั สองฝ่ ายยังไม่สามารถประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าวได้โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
เห็นชอบร่ วมกันทั้งสองฝ่ าย
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่า ผลของการเจรจาดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี และไม่น่าจะมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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3)

กรณี ปรั บลดอัตราค่าใช้เครื อข่ ายร่ วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) (“กสท.”)

ตามที่กสท. ได้อนุ มตั ิ ให้ DPC ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที
เหลืออัตรานาทีละ 1.10 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าใช้บริ การที่ลดต่าลงเรื่ อย ๆ เป็ นเวลา 3 เดือนเริ่ มตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เป็ นต้นไป และ DPC ได้มีหนังสื อขยายระยะเวลาต่ อไปอี กคราวละ 3 เดื อน ซึ่ ง กสท. ได้
อนุ มตั ิเรื่ อยมาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 โดยหลังจากนั้น กสท. มิได้มีหนังสื อตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่
อย่างใด จนกระทัง่ ในวันที่ 24 มีนาคม 2551 กสท. ได้มีหนังสื อแจ้งให้ DPC ปรับอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมในอัตรา
นาที ละ 2.10 บาท ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2550 เป็ นต้นไป ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึ งได้มีหนังสื อขอให้
กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วม โดยคานึ งถึงสภาวะการแข่งขันของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในปั จจุบนั ที่มีอตั ราค่าใช้บริ การในตลาดที่ต่ากว่าอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมที่กาหนดมาก ซึ่ งทาให้ DPC ไม่สามารถ
ให้บริ การเครื อข่ายร่ วมกับผูป้ ระกอบการที่มาขอใช้บริ การได้ และในระหว่างรอการพิจารณา DPC จะใช้อตั ราค่าใช้
เครื อข่ายร่ วมในนาที ละ 1.10 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับอนุ มตั ิและถือปฏิบตั ิมา ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2552 กสท. ได้มีหนังสื ออนุ มตั ิให้ DPC ใช้อตั ราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมในอัตรานาทีละ 1.10 บาท ในช่วงวันที่ 1
มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 มี นาคม 2552 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 DPC และบริ ษทั ได้ทาสัญญาการให้
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตั รา 1.10 บาทต่อนาที และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว
เมื่ อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ได้ยื่นเสนอข้อพิพาทต่อสานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ตามข้อ
พิพาทหมายเลขดาที่ 62/2553 เพื่อเรี ยกร้องให้ DPC ชาระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิ่มของปี ดาเนินการที่ 10 - 12 ซึ่ ง
เกิดจากการที่ DPC ปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมจากอัตรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 1.10 บาท ในช่วงระหว่างวันที่ 1
เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม 2551 เป็ นจานวนเงินรวม 1,636 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับที่คานวณถึงเดือนมีนาคม 2553
เป็ นจ านวน 364 ล้ า นบาท รวมเป็ นเงิ น ทั้ งสิ้ น 2,000 ล้ า นบาท และเรี ยกเบี้ ยปรั บ ในอั ต ราร้ อ ยละ 1.25
ต่ อเดื อน นับแต่เดื อน เมษายน 2553 จนกว่าจะช าระเสร็ จสิ้ น โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุ มัติ การปรั บลดอัตราค่ าใช้
เครื อข่ายร่ วมดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 เท่านั้น
เมื่ อวันที่ 12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยื่ นค าเสนอข้อพิ พาทต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ ส านั กระงับข้อพิ พ าท
ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 89/2554 เรี ยกร้องให้ DPC ชาระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิ่มของปี ดาเนิ นการที่ 12 ที่เกิด
จากการที่ DPC ปรั บลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมจากอัตรานาที ละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่ วงระหว่างวันที่
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิ่มเติ ม จานวน 113 ล้านบาท พร้อมเบี้ ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดื อนของ
เงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2552 จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 DPC ได้รับแจ้งคาชี้ขาดของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ของข้อ
พิพาททั้งหมดข้างต้น โดยเสี ยงข้างมากวินิจฉัยว่าข้อตกลงเรื่ องผลประโยชน์ตอบแทนการให้บริ การเครื อข่ายร่ วม
(Roaming) (อัตรา 2.10 บาท) ชอบด้วยกฎหมาย การปรับลดอัตราค่า Roaming เป็ นอานาจและสิ ทธิ ของ กสท. ที่
จะอนุ มตั ิให้หรื อไม่ก็ได้ จึงชี้ขาดให้ DPC ชาระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิ่มของปี ดาเนิ นการที่ 10 - 12 จานวน
เงินรวม 1,749 ล้านบาท และเบี้ยปรับจานวน 364 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงิน
ต้นดังกล่าว นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 DPC ได้ยื่นคาร้องขอเพิกถอนคาชี้ ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขดาที่ 1582/2562 ขอเพิกถอนคาชี้ขาดต่อไป
ขณะนี้ คดีดงั กล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่าข้อพิพาท
ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
4)

กรณี ความเสี ยหายเนื่ องจากไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC กับ
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“กสท.”)

เมื่ อวัน ที่ 8 เมษายน 2554 กสท. ได้ ยื่ นค าเสนอข้อพิ พ าทหมายเลขด าที่ 32/2554 ต่ อสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการ
สานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเรี ยกร้องให้ DPC ชาระเงินจานวน 33 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 35 ล้านบาท โดย กสท. กล่าวอ้างว่า DPC
ผิดสัญญาให้ดาเนิ นการ เนื่ องจากสัญญาเช่าใช้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กับผูใ้ ช้บริ การ
ในระหว่างปี 2540 - 2546 จานวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรื อลายมือชื่ อ เป็ นเหตุให้ กสท.
ได้รับความเสี ยหายเนื่ องจากไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้บริ การระหว่า งประเทศได้ เมื่อเลขหมายดังกล่าวมีการใช้
บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ กสท.
เมื่ อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ได้มี ค าวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดให้ ยกค าขอของ กสท. โดยชี้ ขาดว่ า
ข้อพิ พาทในคดี น้ ี เป็ นเรื่ องพิ พาททางละเมิ ด มิ ได้เป็ นการกระท าอันเกิ ดจากการผิ ดสั ญญาให้ ด าเนิ นการ ดังนั้ น
ข้อพิพาทในคดีน้ ีจึงไม่อยู่ในอานาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 กสท. ได้ยนื่ คาร้องขอเพิกถอนคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเป็ น
คดีหมายเลขดาที่ 1767/2556
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษาให้ยกคาร้องขอเพิกถอนคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการของ กสท.
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 กสท. ยืน่ อุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลปกครองสู งสุ ด
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
5)

กรณี ส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) (“กสท.”)

เมื่ อวันที่ 24 สิ งหาคม 2555 กสท.ได้ยื่นค าเสนอข้อพิ พาทหมายเลขด าที่ 110/2555 ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ
สานักระงับข้อพิพาท เพื่อเรี ยกร้องให้ DPC ชาระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิ่มของปี ดาเนิ นการที่ 10 - 14 จานวน
รวม 183 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วนั พ้นกาหนดชาระ
เงินของปี ดาเนินงานในแต่ละปี จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น
ต่อมาเมื่ อวันที่ 1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 26/2557 ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ
สานักระงับข้อพิพาท เพื่อเรี ยกร้องให้ DPC ชาระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิ่มของปี ดาเนิ นการที่ 15 - 16 จานวนรวม
203 ล้านบาท และดอกเบี้ ยผิ ดนัดอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี พร้ อมเบี้ ยปรั บในอัตราร้ อยละ 1.25 ต่อเดื อนของเงิ นต้น
ดังกล่าว นับแต่วนั พ้นกาหนดชาระเงินของปี ดาเนิ นงานในแต่ละปี จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น ซึ่ งจานวนเงินดังกล่าว
กสท. คานวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ DPC ได้รับจากผูป้ ระกอบการราย
อื่นทั้งจานวนตามอัตราร้อยละที่กาหนดไว้ในสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นกิจการบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ให้นา
รายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ DPC ถูกผูป้ ระกอบการรายอื่นเรี ยกเก็บมาหักออก
ในวันที่ 30 กันยายน 2562 DPC ได้รับคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 วินิจฉัยข้อพิพาท
หมายเลขดาที่ 26/2557 และวันที่ 11 ตุลาคม 2562 DPC ได้รับคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2562 วินิจฉัยข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 110/2555 โดยเสี ยงข้างมากให้ยกคาเสนอข้อพิพาททั้ง 2 ฉบับของ กสท.
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กสท. ยื่นคดีหมายเลขดาที่ 2754/2562 เพื่อเพิกถอนคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการในข้อ
พิพาทหมายเลขดาที่ 110/2555 ต่อศาลปกครองกลาง
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กสท. ยื่นคดีหมายเลขดาที่ 2908/2562 เพื่อเพิกถอนคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการในข้อ
พิพาทหมายเลขดาที่ 26/2557 ต่อศาลปกครองกลาง
ขณะนี้ท้ งั 2 คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่า ผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจาก DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุก
ประการแล้ว
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6) ภาระผูกพันในหนังสื อค้ าประกันจากธนาคารกรณี สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การ DPC มี ห น้ า ที่ ส่ ง มอบหนั งสื อ ค้ า ประกัน ของธนาคารให้ แก่ บริ ษ ัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“กสท.”) เพื่อเป็ นหลักประกันการชาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่าในแต่ละปี
ดาเนินงาน โดยจะได้รับคืนหนังสื อค้ าประกันฉบับของปี ดาเนินงานที่ผา่ นมา
กสท. มิ ได้คืนหนังสื อค้ าประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขั้นต่าของปี ดาเนิ นงานที่ 10 - 14 รวมเป็ นจานวนเงิน
ทั้งสิ้ น 2,606 ล้านบาท โดยอ้างว่า DPC ชาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณี การนาเงินค่าภาษี
สรรพสามิ ตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณี รายได้จากค่าเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ส่ วนลดค่าเชื่ อมโยงโครงข่าย และกรณี ปรับลดอัตราค่า Roaming ซึ่ งเป็ นข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ
เมื่ อ วัน ที่ 8 ตุ ล าคม 2555 DPC ได้เสนอข้อ พิ พ าทต่ อ ส านั ก ระงับ ข้อ พิ พ าท สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น
ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 120/2555 เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาวินิจฉัยชี้ขาดให้ กสท. ส่ งคืนหนังสื อค้ าประกัน
ดังกล่าวให้แก่ DPC เนื่ องจาก DPC ได้ชาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่าในแต่ละปี ดาเนินงานครบถ้วน และ
ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี้ขาดให้ กสท. ส่ งคืนหนังสื อค้ าประกันพร้อมค่าธรรมเนี ยม
ธนาคารดังกล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 กสท. ได้ยื่นคาร้องเป็ นคดีหมายเลขดาที่ 1671/2558 ต่อ
ศาลปกครองกลาง เพื่อขอเพิกถอนคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคาร้องของ กสท. ที่ขอเพิกถอนคาชี้ขาดของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการคดี หมายเลขดาที่ 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการนั้นถูกต้อง
และชอบด้วยกฎหมายแล้ว คาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้น คาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยังมีผลใช้บงั คับโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ กสท.
ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดแล้ว ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
โดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าผลของคดีดังกล่าวน่ าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี เนื่ องจาก DPC ได้ปฏิบตั ิ
ถูกต้องตามข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการ ตามที่คณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยไว้แล้ว
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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7)

กรณี การเรี ยกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื่ องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว่ คราว

เมื่ อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื่นฟ้ องสานัก งาน
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“ส านั กงาน กสทช.”),
คณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”), บริ ษัท ทรู มูฟ จากัด (“ทรู มู ฟ”) และ DPC ต่อ ศาลปกครองกลาง เป็ น คดี
หมายเลขดาที่ 918/2558 เพื่อให้ชาระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื่ องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุม้ ครองตามประกาศ กสทช. เรื่ อง มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการ
ชัว่ คราวในกรณี สิ้นสุ ดการอนุ ญาตสัมปทานหรื อสัญญาการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งคานวณตั้งแต่วนั ที่
16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 เป็ นจานวนเงินดังนี้
1) สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 24,117 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 18,025 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 6,083 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
เมื่อ วัน ที่ 11 กัน ยายน 2558 กสท. ได้ยื่น ฟ้ องต่อ ศาลปกครองกลางเป็ นคดีห มายเลขดาที่ 1651/2558 เพื่ อ
เรี ยกร้องให้ชาระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื่ องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
กสท. ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เพิ่มเติมเป็ นจานวนเงินดังนี้
1) สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 6,521 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 4,991 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 1,635 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี

- 73 -
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เมื่อ วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ได้ยื่น ฟ้ องต่อ ศาลปกครองกลางเป็ นคดีห มายเลขดาที่ 741/2559 เพื่ อ
เรี ยกร้องให้ชาระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื่ องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
กสท. ตั้งแต่วนั ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เพิ่มเติมเป็ นจานวนเงินดังนี้
1) สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 2,857 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 2,184 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 673 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี
ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 DPC ได้รับคาร้องขอแก้ไขคาขอท้ายฟ้ องของ กสท. ลงวันที่ 24 กันยายน 2562
จากศาลปกครองกลางโดยปรับจานวนเงินที่เรี ยกร้อง ดังนี้
คดีหมายเลขดาที่ 918/2558
1) สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 5,109 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 3,651 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 1,457 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
คดีหมายเลขดาที่ 1651/2558
1) สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 4,169 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 2,946 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 1,223 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี
คดีหมายเลขดาที่ 741/2559
1) สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 1,858 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 1,336 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จานวน 522 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 DPC ยืน่ คาคัดค้านคาร้องขอแก้ไขจานวนเงินที่เรี ยกร้องของคดีหมายเลขดาที่ 741/2559
วันที่ 11 มีนาคม 2563 DPC ยืน่ คาคัดค้านคาร้องขอแก้ไขจานวนเงินที่เรี ยกร้องของคดีหมายเลขดาที่ 918/2558
และ 1651/2558
ขณะนี้ ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
เชื่อว่า DPC ไม่มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าใช้และค่าตอบแทนจากการใช้ เครื่ องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที่ กสท. เรี ยกร้อง เนื่องจาก DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามประกาศ กสทช. แล้วทุกประการ ดังนั้น
ผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริ ษทั
8)

กรณี การฟ้ องเพิ กถอนมติ ค ณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม (“กทค”) ที่ มี ค าสั่ งให้ น าส่ งรายได้ จาก
การให้บริ การในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว่ คราว

วัน ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2558 DPC ยื่ น ฟ้ อ งคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที่ 1997/2558 เรื่ อง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาส่ ง
รายได้ช่ วงมาตรการคุ ้มครองผู ้ใช้บริ การ เนื่ องจากส านักงานกสทช. เรี ยกร้ องให้ DPC น าส่ งเงิ นรายได้ จากการ
ให้บริ การในช่วงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 จานวน
628 ล้านบาท
ในเรื่ องเดี ยวกันนี้ เมื่ อวันที่ 16 กันยายน 2559 กสทช. และส านั กงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทั ศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“ส านั กงาน กสทช.”) ได้ ยื่ น ค าฟ้ องต่ อศาลปกครองกลางเป็ น
คดีหมายเลขดาที่ 1441/2559 ขอให้ DPC นาส่ งรายได้ช่วงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2556
ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 จานวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ยคานวณถึงวันที่ฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะนาส่ งรายได้พร้อมดอกผลและดอกเบี้ยเสร็ จสิ้ น
วัน ที่ 7 กัน ยายน 2561 ส านัก งาน กสทช. มี ห นั งสื อ แจ้งมติ ข อง กสทช. ให้ DPC น าส่ งเงิ น รายได้จากการ
ให้บริ การในช่ วงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทั้งหมดเป็ นจานวนเงิน 869 ล้านบาท และเมื่ อ กสทช. ได้เคย
มี ค าสั่ งให้ DPC น าส่ งเงิ นรายได้ช่ วงที่ ห นึ่ งไปแล้ว จานวน 628 ล้านบาท คงเหลื อเงิ นที่ ต้องนาส่ งในครั้ งนี้
จานวน 241 ล้า นบาท ซึ่ งในวัน ที่ 7 ธั น วาคม 2561 DPC ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองกลางเป็ นคดี หมายเลขด า
ที่ 2399/2561 เพื่อขอเพิกถอนมติ กทค. ดังกล่าวแล้ว
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
วันที่ 19 สิ งหาคม 2562 ศาลปกครองกลางแจ้งคาสั่งให้รวมพิจารณาข้อพิพาททั้งสองเข้าด้วยกัน
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองกลางแจ้งคาสั่งให้รวมพิจารณาข้อพิพาททั้งสามเข้าด้วยกัน
โดยผูบ้ ริ หารพิจารณาว่า DPC ได้ปฏิ บตั ิตามประกาศ เรื่ อง มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชั่วคราว ใน
กรณี สิ้นสุ ดการอนุ ญาต สัมปทาน หรื อสัญญาการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ซึ่ งกาหนดให้ DPC
ต้องนาส่ งเงินรายได้หลังหักรายจ่ายให้แก่สานักงานกสทช. เนื่ องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกว่ารายได้จากการให้บริ การแก่ ผูใ้ ช้บริ การ DPC จึ งไม่ มีร ายได้ค งเหลื อ ที่ จะน าส่ งให้แ ก่ กสทช. ตามที่
ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้
ขณะนี้คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
9)

กรณี การส่ งมอบเครื่ องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมตามสั ญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการให้บริ การวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC

เมื่ อวันที่ 28 มี นาคม 2561 DPC ได้รับคาเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 6/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ กสท. ได้
ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ สานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม เรี ยกร้ องให้ DPC ส่ งมอบ
เครื่ องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ ตูค้ อนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบคงสิ ทธิเลข
หมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสี ยโอกาสจากการใช้อุปกรณ์ดงั กล่าว รวม 13,431 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ต่อปี ของเงินต้น หรื อชาระเป็ นเงินในจานวนเดียวกันแทนการส่ งมอบเครื่ องและอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าว
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาชี้ขาดให้ยกคาเสนอข้อพิพาทของ กสท. เป็ นผลให้ DPC ไม่
ต้องส่ งมอบอุปกรณ์และชาระค่าเสี ยโอกาสพร้อมดอกเบี้ยตามที่ กสท.เรี ยกร้องทั้งหมด
เมื่ อ วัน ที่ 14 กรกฎาคม 2564 DPC ได้ รั บ ค าร้ อ งขอเพิ ก ถอนค าชี้ ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการของ กสท.
คดีหมายเลขดาที่ 514/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ กสท. ยื่นต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอนคาชี้ขาดข้างต้น
ขณะนี้คดีดงั กล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่า DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั้นผลของคดี
ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (“AWN”)
1) กรณี การฟ้องเพิกถอนคาสั่ง กสทช. ในเรื่ องการให้บริ การคงสิ ทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP)
ในระหว่างปี 2558 - 2563 AWN ได้รับค าสั่ งกาหนดมาตรการบังคับ ทางปกครอง (“คาสั่ ง”) จาก ส านักงาน
กสทช. ให้ชาระค่าปรับทางปกครองกรณี การให้บริ การคงสิ ทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นเงิน 221 ล้านบาท
และ 605 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ ง AWN ได้ยื่นฟ้องเพิกถอนคาสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดา
ที่ 1357/2560 และคดีหมายเลขดาที่ 2212/2563 ตามลาดับ โดยเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้
มีคาพิพากษาในคดีหมายเลขดาที่ 1357/2560 ให้เพิกถอนคาสั่งกาหนดค่าปรับทางปกครองในส่ วนที่ เกิ นกว่า
20,000 บาทต่ อ วัน เป็ นผลท าให้ ค่ า ปรั บ ทางปกครองลดลงเหลื อ 0.82 ล้ า นบาท ซึ่ งในวัน ที่ 25 กั น ยายน
2563 AWN ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดเพื่อให้เพิกถอนคาสั่งกาหนดค่าปรับทางปกครองทั้งหมด ขณะนี้
อยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
สาหรับคดีหมายเลขดาที่ 2212/2563 อยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่า AWN ได้ปฏิบตั ิถูกต้องทุกประการแล้ว ดังนั้นผลของคดีดงั กล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
บริษัท ไมโม่ เทค จากัด (“MMT”)
1) การเรี ย กร้ อ งให้ ชาระค่ า เสี ย หาย กรณี MMT บอกเลิ ก สั ญ ญาว่า จ้า งพิ มพ์งานกับ บริ ษัท เปเปอร์ เ มท
(ประเทศไทย) จากัด
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด ได้ยนื่ ฟ้องต่อศาลแพ่ง เป็ นคดีหมายเลขดา
ที่ 1016/2562 เรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายจาก MMT กรณี ถู ก MMT บอกเลิ ก สั ญ ญาว่ า จ้า งพิ ม พ์ งาน โดยเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสี ยหายและค่าขาดรายได้เป็ นจานวนเงินรวม 280 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ศาลแพ่งมีคาพิพากษาให้ยกฟ้องบริ ษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เนื่องจาก
บริ ษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด ปฏิบตั ิผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามที่เรี ยกร้องมาในคดีน้ ี
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 บริ ษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) ยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่า MMT ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั้นผลของ
คดีดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
22.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลอัตราหุ ้นละ
3.45 บาท เป็ นจ านวนเงิ น 10,260 ล้า นบาท เงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลดัง กล่ า วจะจ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในวัน ที่
1 กันยายน 2564

23.

การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับการอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินระหว่างกาลโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
3 สิ งหาคม 2564
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