บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)

งบการเงินระหว่ างกาล

งวดสามเดือนและงวดเก้ าเดือนสิ!นสุ ดวันที"
30 กันยายน 2564

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จํากัด (มหาชน) ณ วันที! 30 กันยายน 2564 และงบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื! น รวมและเฉพาะกิ จการ สํ าหรั บ งวดสามเดื อ นและงวดเก้าเดื อนสิ" น สุ ด วัน ที!
30 กันยายน 2564 และงบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสด
รวมและเฉพาะกิ จ การ สํ าหรั บ งวดเก้ าเดื อ นสิ" นสุ ดวัน ที! 30 กั น ยายน 2564 และหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินแบบย่อ ซึ! งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลเหล่านี" ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที! 34 เรื! อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่ วนข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในการให้ข ้อสรุ ปเกี! ยวกับ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ! งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื!น
การสอบทานนี" มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถ
ได้ความเชื!อมัน! ว่าจะพบเรื! องที!มีนยั สําคัญทั"งหมดซึ!งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั"นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที!สอบทานได้

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
-2-

ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ! งที!เป็ นเหตุให้เชื!อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ"นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที! 34 เรื! อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กรุงเทพมหานคร
วันที! 1 พฤศจิกายน 2564

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

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที! 30 กันยายน 2564
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที!

ณ วันที!

ณ วันที!

ณ วันที!

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”

สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

18

11,335,934

18,420,769

เงินฝากธนาคารที!สามารถใช้เป็ นการเฉพาะ

3

1,373,447

1,909,701

-

-

11,200

11,200

-

-

4, 18

16,624,177

17,781,190

สิ นทรัพย์ที!เกิดจากสัญญา

5

1,220,431

1,448,323

เงินให้กยู้ มื ระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกัน

18

เงินฝากสถาบันการเงินที!ติดภาระคํ"าประกัน
ลูกหนี"การค้าและลูกหนี" หมุนเวียนอื!น

สิ นค้าคงเหลือ

-

19

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื!น
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน

158,131
-

2,372,086

97,262

1,092

614,806

1,753,890
-

61,155,000

1,895,026

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื!น

-

1,011,683

-

52,543,000
-

34,755
-

-

616,196

-

-

588,900

211,038

2,463

5,291

33,762,573

42,155,399

62,362,032

54,916,987

67,695

67,695

30,635,787

33,819,366

สิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื!น

6

110,031

110,031

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

7

-

-

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

8

671,065

799,044

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

8

33,560

31,588

-

-

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกัน

18

70,000

-

-

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์

9

116,704,202

122,517,638

60,311

56,166

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

9

52,515,561

58,722,695

153,933

225,706

2,881,700

2,881,700

-

-

ค่าความนิ ยม

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม

9

9,435,263

7,122,853

ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม

9

134,801,708

110,219,201

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4,032,958

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น
รวมสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

6,931

6,404

-

-

4,120,355

485,775

485,422

1,502,182

1,490,073

171,771

318,805

322,758,230

308,015,178

31,582,203

34,979,564

356,520,803

350,170,577

93,944,235

89,896,551

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที! 30 กันยายน 2564
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที!

ณ วันที!

ณ วันที!

ณ วันที!

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”

หนี"สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี"สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั"นจากสถาบันการเงิน

10

1,000,000

4,900,000

เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"หมุนเวียนอื!น

11, 18

43,600,066

40,570,675

3,293,810

2,779,758

ประมาณการสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย

3,360,879

5,248,417

3,220,305

5,107,843

รายได้ค่าบริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!รับล่วงหน้า

4,375,561

4,348,673

9,177

9,177

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

1,373,447

1,909,701

-

-

10, 18

14,094,761

13,848,369

-

-

12

13,958,027

10,538,021

-

-

ส่ วนของหนี"สินตามสัญญาเช่าที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ! งปี

10, 18

10,428,625

10,212,817

119,934

116,638

เงินกูย้ มื ระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกัน

10, 18

4,950,000

5,080,000

ส่ วนของหนี"สินระยะยาวที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ! งปี

-

-

ส่ วนของใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมค้างจ่าย
ที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ! งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี"สินทางการเงินหมุนเวียนอื!น

-

-

1,119,091
19

-

หนี"สินหมุนเวียนอื!น
รวมหนี"สินหมุนเวียน

1,867,303

-

297,202

-

35,691
-

78,334

72,246

93

93

93,388,791

93,813,424

11,593,319

13,129,200

หนี"สินไม่หมุนเวียน
หนี"สินระยะยาว

10, 18

77,971,261

79,301,185

6,492,581

หนี"สินตามสัญญาเช่า

10, 18

42,417,660

48,150,497

45,276

118,716

3,284,881

3,179,944

403,402

394,890

61,029,447

42,911,011

-

-

-

3,283,533

-

-

839,060

1,225,258

-

-

2,746,831

2,616,358

22,204

20,104

188,289,140

180,667,786

6,963,463

533,710

281,677,931

274,481,210

18,556,782

13,662,910

ประมาณการหนี" สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมค้างจ่าย
ส่ วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมรอรับรู้
หนี"สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื!น
หนี"สินไม่หมุนเวียนอื!น
รวมหนี"สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี"สิน

12
1, 20
19

-

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที! 30 กันยายน 2564
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที!

ณ วันที!

ณ วันที!

ณ วันที!

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”

หนี"สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 4,997 ล้านหุ้น มูลค่าหุ ้นละ 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

49,739,138

50,882,428

49,739,138

50,882,428

(331,907)

(568,872)

(331,907)

(568,872)

74,717,796

75,563,984

75,387,453

76,233,641

125,076

125,383

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

74,842,872

75,689,367

75,387,453

76,233,641

รวมหนี"สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

356,520,803

350,170,577

93,944,235

89,896,551

ทุนที!ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 2,974 ล้านหุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ชําระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนตํ!ากว่าทุนอื!น
ส่ วนตํ!าจากการเปลี!ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื!นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริ ษัท
ส่ วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

-

-

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ"นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

รายได้
รายได้จากการให้บริ การและการให้เช่าอุปกรณ์

18

36,203,976

35,623,582

451,872

490,314

รายได้จากการขาย

18

6,172,577

6,091,426

-

-

42,376,553

41,715,008

451,872

490,314

(21,435,346)

(20,363,854)

(291,337)

(307,333)

ต้นทุนขาย

(6,204,707)

(6,163,667)

รวมต้ นทุน

(27,640,053)

(26,527,521)

(291,337)

(307,333)

กําไรขั"นต้ น

14,736,500

15,187,487

160,535

182,981

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(1,430,146)

(1,552,313)

(784)

(529)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(3,805,491)

(4,454,172)

(23,930)

(25,702)

รวมต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

(5,235,637)

(6,006,485)

(24,714)

(26,231)

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน

9,500,863

9,181,002

135,821

156,750

รวมรายได้
ต้ นทุน
ต้นทุนการให้บริ การและการให้เช่าอุปกรณ์

18

-

-

ต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

รายได้ทางการเงิน

18

50,500

72,231

138,467

78,730

รายได้อ!นื (กลับรายการ)

18

128,306

147,423

18,206

(5,920)

7, 8

(26,286)

2,553

6,202,123

6,368,726

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี!ยนสุ ทธิ

(892,464)

(360,763)

(1,385)

(2,220)

กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์

464,352

180,080

-

-

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม
ที!ใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

18

(37,487)

(43,223)

(37,487)

(43,203)

ต้นทุนทางการเงิน

18

(1,413,800)

(1,449,234)

(47,780)

(11,942)

7,773,984

7,730,069

6,407,965

6,540,921

(1,399,368)

(1,215,321)

(33,903)

(28,250)

6,374,616

6,514,748

6,374,062

6,512,671

6,374,062

6,512,671

6,374,062

6,512,671

554

2,077

6,374,616

6,514,748

6,374,062

6,512,671

กําไรต่อหุ ้นขั"นพื"นฐาน

2.14

2.19

2.14

2.19

กําไรต่อหุ ้นปรับลด

2.14

2.19

2.14

2.19

กําไรก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

15

กําไรสํ าหรั บงวด
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที!เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่ วนที!เป็ นของส่ วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรั บงวด
กําไรต่ อหุ้น (บาท)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

-

-

16

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ"นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

กําไรสํ าหรั บงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

6,374,616

6,514,748

6,374,062

6,512,671

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น
รายการที!จะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี!ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

3,455

-

-

-

กําไรจากการป้ องกันความเสี! ยงในกระแสเงินสด

67,232

61,491

-

-

ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!นในบริ ษทั ย่อยที!ใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย

-

-

57,241

49,193

(13,446)

(12,298)

-

-

57,241

49,193

57,241

49,193

6,431,857

6,563,941

6,431,303

6,561,864

6,431,303

6,561,864

6,431,303

6,561,864

554

2,077

6,431,857

6,563,941

ภาษีเงินได้ของรายการที!จะอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!นสํ าหรั บงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บงวด
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที!เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่ วนที!เป็ นของส่ วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บงวด

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

6,431,303

6,561,864

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ"นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

1,355,616

1,469,471

รายได้
รายได้จากการให้บริ การและการให้เช่าอุปกรณ์

18

108,020,441

107,727,070

รายได้จากการขาย

18

22,974,196

19,089,225

130,994,637

126,816,295

1,355,616

1,469,471

(63,573,760)

(61,097,458)

(876,281)

(890,308)

ต้นทุนขาย

(22,756,291)

(18,954,386)

รวมต้ นทุน

(86,330,051)

(80,051,844)

(876,281)

(890,308)

กําไรขั"นต้ น

44,664,586

46,764,451

479,335

579,163

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(4,309,931)

(4,914,320)

(1,413)

(1,044)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(11,564,889)

(13,390,982)

(71,250)

(65,255)

รวมต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

(15,874,820)

(18,305,302)

(72,663)

(66,299)

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน

28,789,766

28,459,149

406,672

512,864

รวมรายได้

-

-

ต้ นทุน
ต้นทุนการให้บริ การและการให้เช่าอุปกรณ์

18

-

-

ต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

รายได้ทางการเงิน

18

170,165

266,853

311,675

325,181

รายได้อ!นื

18

855,302

455,697

57,888

45,818

7, 8

(119,624)

(4,787)

19,590,953

19,689,960

(1,786,110)

(579,245)

(3,107)

(2,267)

977,635

317,940

-

-

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม
ที!ใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี!ยนสุ ทธิ
กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

18

(119,699)

(123,061)

(119,699)

(123,011)

ต้นทุนทางการเงิน

18

(4,259,949)

(4,559,379)

(91,564)

(45,213)

24,507,486

24,233,167

20,152,818

20,403,332

(4,447,094)

(3,960,912)

(94,050)

(133,353)

20,060,392

20,272,255

20,058,768

20,269,979

20,058,768

20,269,979

20,058,768

20,269,979

1,624

2,276

-

-

20,060,392

20,272,255

20,058,768

20,269,979

กําไรต่อหุ ้นขั"นพื"นฐาน

6.75

6.82

6.75

6.82

กําไรต่อหุ ้นปรับลด

6.75

6.82

6.75

6.82

กําไรก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

15

กําไรสํ าหรั บงวด
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที!เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่ วนที!เป็ นของส่ วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรั บงวด
กําไรต่ อหุ้น (บาท)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

16

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ"นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2564
กําไรสํ าหรั บงวด

20,060,392

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

20,272,255

20,058,768

20,269,979

-

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น
รายการที!จะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี!ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

8,617

กําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี! ยงในกระแสเงินสด

351,921

(233,376)

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื!นในบริ ษทั ย่อยที!ใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย

-

-

290,154

(70,384)

46,675

-

290,154

(186,701)

290,154

(186,701)

20,350,546

20,085,554

20,348,922

20,083,278

20,348,922

20,083,278

20,348,922

20,083,278

1,624

2,276

-

-

20,350,546

20,085,554

20,348,922

20,083,278

(186,701)

ภาษีเงินได้ของรายการที!จะอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!นสํ าหรั บงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บงวด

-

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที!เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่ วนที!เป็ นของส่ วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บงวด

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สํ าหรั บงวดเก้ าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
องค์ ประกอบอื!นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม

ส่ วนตํ!ากว่ าทุนอื!น
ส่ วนตํ!าจาก

สํ ารองสํ าหรั บ

การเปลี!ยนแปลง
หมายเหตุ

การจ่ ายโดย

กําไรจาก

รวมองค์ ประกอบ

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสี ย

ทุนที!ออกและ

ส่ วนเกิน

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้

ใช้ ห้ ุน

การลดสั ดส่ วน

สํ ารองรายการ

การเปลี!ยนแปลง

อื!นของส่ วนของ

ผู้ถือหุ้น

ทีไ! ม่ มีอํานาจ

รวมส่ วนของ

ชํ าระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

ในบริ ษัทย่ อย

กฎหมาย

จัดสรร

เป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ป้ องกันความเสี! ยง

ในมูลค่ ายุติธรรม

ผู้ถือหุ้น

ของบริ ษัท

ควบคุม

ผู้ถือหุ้น

161,187

(721,882)

45,457

2,973,178

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2563

ส่ วนของ
สํ ารอง

22,386,070

(669,657)

500,000

43,755,735

189,745

(325,493)

68,619,833

128,071

68,747,904

รายการกับผู้ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที!ได้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
เพิม! ทุนจดทะเบียน

13

-

-

-

(60,837)

-

-

-

(60,837)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

13

-

376
-

60,461

-

-

-

14,405

-

-

-

14,405

เงินปั นผลจ่าย

17

-

-

-

-

(20,217,824)

-

-

-

-

-

(20,217,824)

(926)

(20,218,750)

-

-

(20,217,824)

(46,432)

-

-

-

(46,432)

(20,203,419)

(926)

(20,204,345)

(2,543)

376

รวมเงินทุนที!ได้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น

60,461

-

14,405

-

-

14,405

การเปลี!ยนแปลงส่ วนได้ เสี ยของบริ ษัทย่ อย
การเปลี!ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,543)

รวมการเปลี!ยนแปลงส่ วนได้ เสี ยของบริ ษัทย่ อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,543)

(2,543)

-

-

(46,432)

-

-

-

(46,432)

(20,203,419)

(3,469)

(20,206,888)

376

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

60,461

(20,217,824)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บงวด
กําไรสําหรับงวด

-

-

-

-

20,269,979

-

-

(186,701)

-

(186,701)

20,083,278

2,276

20,085,554

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรับงวด

-

-

-

-

20,269,979

-

-

(186,701)

-

(186,701)

20,083,278

2,276

20,085,554

(669,657)

500,000

43,807,890

143,313

161,187

(908,583)

(558,626)

68,499,692

126,878

68,626,570

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 30 กันยายน 2563

2,973,554

22,446,531

45,457

บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม
สํ าหรั บงวดเก้ าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
กําไรสะสม

ส่ วนตํ!ากว่ าทุนอื!น

องค์ ประกอบอื!นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนตํ!าจาก

สํ ารองสํ าหรั บ

การเปลี!ยนแปลง
หมายเหตุ

ทุนที!ออกและ

ส่ วนเกิน

ชํ าระแล้ ว

มูลค่าหุ้น

2,973,554

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2564

22,446,531

สั ดส่ วนการถือหุ้น ทุนสํ ารองตาม
ในบริ ษัทย่ อย
(669,657)

กฎหมาย
500,000

ส่ วนของ
สํ ารอง

การจ่ ายโดย

กําไรจาก

ยังไม่ ได้

ใช้ ห้ ุน

การลดสั ดส่ วน

การแปลงค่ า

จัดสรร

เป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

งบการเงิน

50,882,428

146,535

161,187

2,921

สํ ารองรายการ

ป้องกันความเสี! ยง ในมูลค่ายุติธรรม
(922,874)

รวมองค์ ประกอบ

การเปลี!ยนแปลง อื!นของส่ วนของ
43,359

ผู้ถือหุ้น
(568,872)

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสี ย

ผู้ถือหุ้น

ที!ไม่ มีอํานาจ

รวมส่ วนของ

ของบริ ษัท

ควบคุม

ผู้ถือหุ้น

75,563,984

125,383

75,689,367

รายการกับผู้ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที!ได้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
เพิ!มทุนจดทะเบียน

13

-

-

-

(60,137)

-

-

-

-

(60,137)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

13

-

372
-

59,765

-

-

-

6,948

-

-

-

-

6,948

เงินปั นผลจ่าย

17

-

-

-

-

(21,202,058)

-

-

-

-

-

-

(21,202,058)

(1,051)

(21,203,109)

-

-

(21,202,058)

(53,189)

-

-

-

-

(53,189)

(21,195,110)

(1,051)

(21,196,161)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(880)

(880)

-

-

-

-

-

-

-

-

(880)

(880)

-

-

-

(53,189)

(21,195,110)

(1,931)

(21,197,041)

372

รวมเงินทุนที!ได้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น

59,765

-

6,948

-

-

6,948

การเปลี!ยนแปลงส่ วนได้ เสี ยของบริ ษทั ย่ อย
การเปลี!ยนแปลงส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ย่อย

-

-

รวมการเปลี!ยนแปลงส่ วนได้ เสี ยของบริ ษทั ย่ อย

-

372

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

59,765

-

-

-

-

(21,202,058)

(53,189)

-

กําไรเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บงวด
กําไรสําหรับงวด

-

-

-

-

20,058,768

-

-

8,617

281,537

-

290,154

20,348,922

1,624

20,350,546

รวมกําไรเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บงวด

-

-

-

-

20,058,768

-

-

8,617

281,537

-

290,154

20,348,922

1,624

20,350,546

500,000

49,739,138

93,346

161,187

11,538

(641,337)

43,359

(331,907)

74,717,796

125,076

74,842,872

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 30 กันยายน 2564

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

2,973,926

22,506,296

(669,657)

บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บงวดเก้ าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
กําไรสะสม

องค์ ประกอบอื!นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนแบ่ ง (ขาดทุน)

หมายเหตุ

สํ ารองสําหรับ

กําไรจาก

สํ ารอง

เบ็ดเสร็จอื!น

รวมองค์ ประกอบ

ทุนที!ออกและ

ส่ วนเกิน

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้

การจ่ ายโดย

การลดสั ดส่ วน

การเปลีย! นแปลง

ในบริษทั ย่ อย

อื!นของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

กฎหมาย

จัดสรร

ใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ในมูลค่ ายุติธรรม

ที!ใช้ วธิ ีส่วนได้ เสี ย

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

2,973,178

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2563

22,386,070

500,000

43,755,735

189,745

161,187

16,682

(693,107)

(325,493)

69,289,490

รายการกับผู้ถือหุ้นที!บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เพิ!มทุนจดทะเบียน

13

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

13

-

376

เงินปั นผลจ่าย

17

376

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที!บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

60,461

-

-

(60,837)

-

-

-

(60,837)

-

-

-

-

14,405

-

-

-

14,405

14,405

-

-

(20,217,824)

-

-

-

-

-

(20,217,824)

60,461

-

(20,217,824)

(46,432)

-

-

-

(46,432)

(20,203,419)

20,083,278

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กําไรสําหรับงวด

-

-

-

20,269,979

-

-

-

(186,701)

(186,701)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด

-

-

-

20,269,979

-

-

-

(186,701)

(186,701)

20,083,278

500,000

43,807,890

143,313

161,187

16,682

(879,808)

(558,626)

69,169,349

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 30 กันยายน 2563

2,973,554

22,446,531

บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บงวดเก้ าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
กําไรสะสม

องค์ ประกอบอื!นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน)

หมายเหตุ

สํ ารองสําหรับ

กําไรจาก

สํ ารอง

เบ็ดเสร็จอื!น

รวมองค์ ประกอบ

ทุนที!ออกและ

ส่ วนเกิน

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้

การจ่ายโดย

การลดสั ดส่ วน

การเปลีย! นแปลง

ในบริษทั ย่ อย

อื!นของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

กฎหมาย

จัดสรร

ใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ในมูลค่ ายุติธรรม

ที!ใช้ วธิ ีส่วนได้ เสี ย

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

2,973,554

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม 2564

22,446,531

500,000

50,882,428

146,535

161,187

16,556

(893,150)

(568,872)

76,233,641

รายการกับผู้ถือหุ้นที!บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เพิ!มทุนจดทะเบียน

13

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

13

-

372

เงินปั นผลจ่าย

17

372

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที!บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

59,765

-

-

(60,137)

-

-

-

(60,137)

-

-

-

6,948

-

-

-

6,948

6,948

-

-

(21,202,058)

-

-

-

-

-

(21,202,058)

59,765

-

(21,202,058)

(53,189)

-

-

-

(53,189)

(21,195,110)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กําไรสําหรับงวด

-

-

-

20,058,768

-

-

-

290,154

290,154

20,348,922

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด

-

-

-

20,058,768

-

-

-

290,154

290,154

20,348,922

500,000

49,739,138

93,346

161,187

16,556

(602,996)

(331,907)

75,387,453

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 30 กันยายน 2564

2,973,926

22,506,296

-

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ"นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื! อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กลับรายการขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย การลดมูลค่าของสิ นค้า
และตัดจําหน่ายสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากอุปกรณ์ที!ยกเลิกการใช้งาน
ขาดทุนจากการยกเลิกสิ นทรัพย์ที!เกิดจากสัญญา
(กําไร) ขาดทุนจากการขาย และตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนสุ ทธิจากอัตราแลกเปลี!ยนที!ยงั ไม่เกิดขึ"น และการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุน ของบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม
ที!ใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดได้มาจากการดําเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี"สินดําเนินงาน
การเปลี!ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี" สินดําเนินงาน
เงินฝากธนาคารที!สามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
ลูกหนี"การค้าและลูกหนี" หมุนเวียนอื!น
สิ นทรัพย์ที!เกิดจากสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื!น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น
เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"หมุนเวียนอื!น
ประมาณการสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย
รายได้ค่าบริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!รับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี"สินหมุนเวียนอื!น
หนี"สินทางการเงินอื!น
หนี"สินไม่หมุนเวียนอื!น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

9

13

9

7, 8

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

20,060,392

20,272,255

20,058,768

20,269,979

39,828,000
(170,165)
4,259,949
1,536,053
6,947

38,816,743
(266,853)
4,559,379
2,270,624
14,405

101,485
(311,675)
91,564
(1,800)
6,947

115,045
(325,181)
45,213
14,405

(6,302)
457,464
75,165
(4,404)

(27,557)
523,656
419,777
28,608

(1,455)

(3,353)

482,846

105,821

1,829

1,956

119,624
153,656
4,447,094

4,788
144,145
3,960,912

(19,590,953)
27,280
94,050

(19,689,960)
17,054
133,353

71,246,319

70,826,703

476,040

578,511

536,254
(1,902,166)
152,727
483,362
(376,996)
(90,170)
882,385
(303,822)
26,888
(536,254)
6,099
(34,277)
(21,814)
70,068,535
(93,877)
(5,275,331)
64,699,327

170,964
(3,908,464)
69,804
2,219,245
415,063
(299,478)
(3,959,508)
2,677
(170,964)
13,489
(94,850)
(20,270)
65,264,411
(50,242)
(5,979,637)
59,234,532

24,983
2,828
147,034
425,941
(313,294)
(55)
763,477
(24,045)
(164,849)
574,583

(16,278)
59,563
(63,665)
325,575
160
883,866
(10,450)
(34,128)
839,288

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ"นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี"ย
ซื"อที!ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
จําหน่ายอุปกรณ์
จ่ายชําระใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกันเพิม! ขึ"นสุ ทธิ
เงินลงทุนในการร่ วมค้าเพิม! ขึ"น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม! ขึ"น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกันเพิม! ขึ"น
รับเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายชําระหนี"สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสั"นจากสถาบันการเงินเพิม! ขึ"น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกันลดลงสุ ทธิ
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว
รับเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ ้น
เงินสดจ่ายเพือ! ซื"อบริ ษทั ย่อยจากส่วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุม
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงอัตราแลกเปลี!ยนของยอดคงเหลือ
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ!มขึน" (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที! 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที! 30 กันยายน
ข้ อมูลเพิ!มเติมสํ าหรั บงบกระแสเงินสด
รายการทีไ! ม่ ใช่ เงินสด
ยอดหนี"คา้ งชําระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ ายทุน ใบอนุญาตให้ใช้
คลื!นความถี!โทรคมนาคม และหนี" สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย - สุ ทธิจากรายได้คา้ งรับ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

12
18
8
7
18

10
10
10, 18
10
10

17

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

121,970
(18,050,872)
89,315
(16,384,200)
(70,000)
15,000
(34,278,787)

201,386
(18,039,829)
27,067
(23,707,229)
(246,900)
9,000
(41,756,505)

310,008
(21,078)
6,489
(8,612,000)
23,064,685
14,748,104

457,642
(20,010)
2,387
(1,278,000)
(26,000)
19,963,915
19,099,934

(2,498,205)
(8,858,090)
(3,900,000)
(9,640,580)
8,600,000
(880)
(21,203,109)
(37,500,864)

(2,828,461)
(8,773,771)
3,900,000
(9,514,280)
17,000,000
(2,367)
(20,218,750)
(20,437,629)

(46,149)
(82,691)
(130,000)
6,500,000
35,087
(21,202,058)
(14,925,811)

(44,586)
(93,162)
(540,000)
33,188
(20,217,824)
(20,862,384)

(4,511)
(7,084,835)
18,420,769
11,335,934
-

(42,883)
(3,002,485)
19,636,628
16,634,143

1
396,877
614,806
1,011,683
-

1
(923,161)
1,975,220
1,052,059

144,098,215
1,583,716

134,345,331
-

170,018
1,574,244

264,975
-
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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

การดําเนินงานและข้อมูลทัว! ไปของบริ ษทั
เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล
เงินฝากธนาคารที!สามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
ลูกหนี"การค้าและลูกหนี" หมุนเวียนอื!น
สินทรัพย์ที!เกิดจากสัญญา
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื!น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
รายจ่ายฝ่ ายทุน
หนี"สินที!มีภาระดอกเบี"ย
เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี" หมุนเวียนอื!น
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมค้างจ่าย
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานและการจําแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรต่อหุ้น
เงินปั นผล
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
เครื! องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที!ไม่เกี!ยวข้องกัน
เหตุการณ์สาํ คัญ ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที!สาํ คัญ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1.

การดําเนินงานและข้อมูลทั"วไปของบริษัท
บริ ษทั แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที!จดั ตั"งขึ"นในประเทศไทย และ
ที!อยูจ่ ดทะเบียนตั"งอยูเ่ ลขที! 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื!อเดือนพฤศจิกายน 2534
ณ วันที! 30 กันยายน 2564 ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ"งส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 40.44
(ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และเป็ นนิ ติบุคคลที!จดั ตั"งขึ"นในประเทศไทย
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถื อหุ ้นร้ อยละ 23.31 (ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563 : ร้ อยละ 23.32) ของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และเป็ นนิติบุคคลที!จดั ตั"งขึ"นในประเทศสิ งคโปร์
การประกอบธุ รกิ จของบริ ษัท คื อ ให้ บริ การที! ปรึ กษาและบริ หารงานให้ กับบริ ษ ัทย่อย และการประกอบธุ รกิ จ
ที!สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) สรุ ปได้ดงั นี"
1) การเป็ นผูด้ าํ เนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!ภายใต้คลื!นความถี! 2.1 GHz โดย บริ ษทั แอดวานซ์
ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็ นผู ้ดํ าเนิ น การและให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื!อนที!ภายใต้ช่วงคลื!นความถี!วิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz - 2155 MHz
ตามใบอนุ ญาตเลขที! NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที! 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN ได้รับสิ ทธิ
ตามใบอนุ ญาตดังกล่ าว เริ! มตั"งแต่ วนั ที! 7 ธั นวาคม 2555 ถึ งวันที! 6 ธันวาคม 2570 AWN มีภาระผูกพันจะต้อ ง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที!กาํ หนดในใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื!นความถี! 1800 MHz
เมื!อวันที! 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!ภายใต้ช่วงคลื!น
ความถี! วิ ท ยุ ค มนาคมระหว่ าง 1725 MHz - 1740 MHz และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที!
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติ มครั"งที! 1) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที! 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ได้รับสิ ทธิ
ตามใบอนุ ญาตดังกล่ าว เริ! มตั"งแต่ วนั ที! 26 พฤศจิ กายน 2558 ถึ งวันที! 15 กันยายน 2576 AWN มี ภาระผูก พัน
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที!กาํ หนดในใบอนุญาต
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ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื!นความถี! 900 MHz
เมื!อวันที! 27 พฤษภาคม 2559 AWN ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!ภายใต้ช่วงคลื!น
ความถี! วิ ท ยุ ค มนาคมระห ว่ า ง 895 MHz - 905 MHz และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที!
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ! มเติ มครั" งที! 2) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที! 30 มิ ถุนายน 2559 ด้ว ยราคาประมูล รวม
ทั"งสิ" น 75,654 ล้า นบาทโดย AWN ได้รับสิ ทธิ ตามใบอนุ ญาตดังกล่าว เริ! มตั"งแต่วนั ที! 1 กรกฎาคม 2559 ถึ ง
วันที! 30 มิ ถุนายน 2574 AWN มี ภาระผู กพัน จะต้องปฏิ บัติ ตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่า ยค่ าธรรมเนี ยม
ภายในระยะเวลาตามที!กาํ หนดในใบอนุญาต
ตามเงื!อนไขและข้อกําหนดที!ระบุไว้ในการประมูลเมื!อวันที! 28 มิถุนายน 2559 AWN ได้ชาํ ระเงินงวดแรก
เป็ นจํานวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ!มรวมเป็ นเงินทั"งสิ" น 8,603 ล้านบาท พร้อมวาง
หนังสื อคํ"าประกันจากธนาคารเพื!อคํ"าประกันการชําระเงิ นในส่ วนที!เหลือให้กบั กสทช. โดยเงินงวดที! 2
และ 3 อีกร้ อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิ!มจะชําระในปี ที!สองและปี ที!สามนับจากวันจ่ายชําระครั"งแรก และ
ส่ วนที!เหลือจะชําระในปี ที!ส!ี
เมื! อ วัน ที! 11 เมษายน 2562 คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ได้อ อกคําสั! งหั ว หน้า คณะรั กษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ท!ี 4/2562 ให้ ค ณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (“กสทช.”) พิจารณาแบ่งชําระเงิ นจากการประมูลคลื!นความถี!ท" งั หมดที! ผูร้ ับใบอนุ ญาตให้ใช้
คลื!นความถี! 890-915 MHz/935-960 MHz ต้องชําระออกเป็ นสิ บงวด ปี ละงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยให้
ผูร้ ับใบอนุ ญาตที! ไม่ส ามารถชําระเงิ นจากการประมูลคลื!นความถี!ได้ตามเงื!อนไขการชําระเงินเดิ มแจ้ง
ความจํานงในการขอแบ่ งชําระดังกล่าวไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน นับ แต่วนั ที! ค าํ สั!งนี" มีผ ลใช้บังคับ
อย่างไรก็ตาม การขอแบ่งชําระอยูภ่ ายใต้เงื!อนไขที!วา่ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะต้องประสงค์ที!จะเข้าร่ วมขอรับ
การจัดสรรคลื!นความถี! 700 MHz ที! กสทช. จะพิจารณาจัดสรรด้วย
เมื!อวันที! 10 พฤษภาคม 2562 AWN ได้ย!นื หนังสื อถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) เพื!อแจ้งความประสงค์ขอแบ่งชําระเงิน
ประมูลคลื!นความถี! 900 MHz
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เมื! อ วัน ที! 19 มิ ถุ น ายน 2562 AWN ได้ เ ข้ า ร่ วมขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื! น ความถี! สํ า หรั บ กิ จ การ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อสํานักงาน กสทช. และเป็ นผูไ้ ด้รับจัดสรรคลื!นความถี! 700 MHz จํานวน 1 ชุด
ซึ!งต่อมา AWN ได้รับหนังสื อจาก กสทช. ยืนยันว่า AWN ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของคําสั!ง คสช. ที! 4/2562
ส่ งผลให้ AWN ได้รับสิ ทธิ ในการแบ่งชําระเงินประมูลคลื!นความถี! 900 MHz ตามเงื!อนไขใหม่ที!ระบุใน
คําสั!ง คสช. ที! 4/2562 ดังกล่าว และแจ้งข้อมูลการแบ่งชําระเงิ นออกเป็ นสิ บงวด งวดละเท่า ๆ กัน ทั"งนี"
AWN ได้ท าํ การวัดมูลค่ าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื! น ความถี! โทรคมนาคมค้างจ่ายของคลื!น ความถี! 900 MHz
โดยพิจารณาระยะเวลาการชําระหนี"ที!เปลี!ยนแปลงไปและการเข้าร่ วมรับการจัดสรรคลื!นความถี! 700 MHz
ผลต่างที!เกิดขึ"นจากการวัดมูลค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมค้างจ่ายคลื!นความถี! 900 MHz
ตามเงื!อนไขเดิมและเงื!อนไขใหม่ รั บรู้เป็ นส่ วนปรับมูลค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมรอรับรู ้
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ! งของต้นทุน การได้รับใบอนุญาตให้ใช้ค ลื!น ความถี!
700 MHz เมื!อ AWN ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี! 700 MHz
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื!นความถี! 1800 MHz
เมื!อวันที! 19 สิ งหาคม 2561 AWN ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!ภายใต้ช่วงคลื!น
ความถี! วิ ท ยุ ค มนาคมระหว่ าง 1740 MHz - 1745 MHz และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที!
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ! มเติ มครั" งที! 3) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที! 21 กันยายน 2561 โดย AWN ได้รั บสิ ทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ! มตั"งแต่วนั ที! 24 กันยายน 2561 ถึงวันที! 15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพันจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํ หนดในใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื!นความถี! 700 MHz
เมื! อวัน ที! 19 มิ ถุ นายน 2562 AWN ได้รับ การจัด สรรคลื! น ความถี! 700 MHz จากคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ภายใต้ช่วงคลื!นความถี!วิทยุ
คมนาคมระหว่าง 723 MHz - 733 MHz และ 778 MHz - 788 MHz กําหนดระยะเวลา 15 ปี เริ! ม ตั"งแต่
วัน ที! 15 มกราคม 2564 ถึ ง 14 มกราคม 2579 ตามเงื!อนไขและข้อกําหนดที! ระบุ ไว้ในประกาศ กสทช.
ลงวันที! 5 มิ ถุนายน 2562 AWN มีภาระผูกพันจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนี ยม
ภายในระยะเวลาตามที!กาํ หนดในใบอนุญาต
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื!นความถี! 2600 MHz
เมื!อวันที! 19 กุมภาพันธ์ 2563 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็ นผู ้ดําเนิ นการและให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื! อนที! ภายใต้
ช่ วงคลื! นความถี! วิ ทยุ คมนาคมระหว่ าง 2500 MHz - 2600 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที! NBTC/FREQ/TEL/55/1
(เพิ! มเติ มครั" งที! 4) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที! 21 กุ มภาพันธ์ 2563 โดย AWN ได้รั บสิ ทธิ ตามใบอนุ ญาตดังกล่ าว
เริ! มตั"งแต่ ว ันที! 21 กุ มภาพันธ์ 2563 ถึ งวันที! 20 กุ มภาพันธ์ 2578 AWN มี ภาระผู ก พั น จะต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
ข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํ หนดในใบอนุญาต
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื!นความถี! 26 GHz
เมื!อวันที! 18 กุมภาพันธ์ 2564 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!ภายใต้
ช่วงความถี!วิทยุ 25.2 GHz - 26.4 GHz ตามใบอนุ ญาตเลขที! FREQ/TEL/001 ลงวันที! 18 กุมภาพันธ์ 2564
โดย AWN ได้รับสิ ทธิ ตามใบอนุ ญาตดังกล่าว เริ! มตั"งแต่วนั ที! 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที! 17 กุมภาพันธ์
2579 AWN มี ภาระผูกพัน จะต้องปฏิบ ัติตามข้อกําหนดต่ าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนี ยมภายในระยะเวลา
ตามที!กาํ หนดในใบอนุญาต
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลื!นความถี! 700 MHz
เมื!อวันที! 1 เมษายน 2564 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!ภายใต้ช่วง
คลื! น ความถี! วิ ท ยุค มนาคม 700 MHz ระหว่ า ง 733 MHz - 738 MHz และ 788 MHz - 793 MHz ตาม
ใบอนุ ญ าตเลขที! FREQ/TEL/001 (“ใบอนุ ญาต”) ลงวัน ที! 1 เมษายน 2564 โดย AWN ได้รั บ สิ ท ธิ ตาม
ใบอนุญาตดังกล่าว เริ! มตั"งแต่วนั ที! 1 เมษายน 2564 ถึงวันที! 31 มี นาคม 2579 AWN มีภาระผูกพันจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํ หนดในใบอนุญาต
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2) บริ ษั ท ซุ ป เปอร์ บรอดแบนด์ เน็ ท เวอร์ ค จํา กั ด (“SBN”) ซึ! งเป็ นบริ ษ ั ท ย่ อ ย ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับ
ใบอนุญาตกิ จการกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ เพื!อให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ที!ไม่ใช้
คลื! น ความถี! ระดับ ชาติ ตามใบอนุ ญ าตเลขที! B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุ ญ าต”) ลงวัน ที! 20 มี น าคม
2560 โดยมี กําหนดสิ" นสุ ดวันที! 19 มีนาคม 2575 นอกจากนี" SBN ได้รับใบอนุ ญาตจาก กสทช. สําหรับ
ให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ แต่ละฉบับมีระยะเวลา 1 - 8 ปี ทั"งนี" SBN มีภาระผูกพัน
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ และจ่ายค่าธรรมเนี ยมภายในระยะเวลาตามที!กาํ หนดในใบอนุญาต
3) บริ ษัท ซี เอส ล็อกอิ นโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) บริ ษ ัทย่อยทางอ้อม ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการ
กิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) สําหรั บใบอนุ ญาต
ด้านอินเตอร์ เน็ต ประเภท 2 และ ด้านโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพื!อดําเนิ นการ และให้บริ การ
เกี!ยวกับศูนย์ขอ้ มูลอินเตอร์เน็ต บริ การอินเตอร์ เน็ต บริ การรับ - ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม เพื!อการสื! อสารทั"ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และจําหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์ เน็ต
ตามข้อกําหนดของ กสทช. หากผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตมิได้กระทําการที!ขดั ต่อเงื!อนไขในใบอนุญาตโดยผิดใน
ลักษณะที!สาํ คัญหรื อเป็ นความผิดที!ร้ายแรง กสทช. จะพิจารณาการต่อใบอนุญาตตามขั"นตอนปกติ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ณ วันที! 30 กันยายน 2564 และวันที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี"
ชื" อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที"
กิจการจัดตั!ง

บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด

ผูใ้ ห้บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด

หยุดให้บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!

ไทย

98.55

98.55

บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากัด

ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด

ผูใ้ ห้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์และการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์และบัตรเงินสด

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด

ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด

ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!บนคลื!นความถี!
ผูจ้ ดั จําหน่ายโทรศัพท์เคลื!อนที! และให้บริ การ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้บริ การ
โทรคมนาคม บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม
และให้บริ การอินเตอร์เน็ต
ผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม บริ การ
โครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ และ
ให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
ผูใ้ ห้บริ การดิจิทลั แฟลตฟอร์ม
ผูใ้ ห้บริ การพื"นที! ที!ดินและอาคารรวมทั"งสิ! ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ
ผูพ้ ฒั นาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริ การ
รวบรวมข้อมูลสําหรับบริ การเสริ มบน
โทรศัพท์เคลื!อนที! (Content Aggregator)
และให้บริ การในการเรี ยกเก็บและรับ
ชําระเงินจากลูกค้า
ผูใ้ ห้บริ การจัดอบรมแก่บริ ษทั ในกลุ่ม

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย
ไทย

99.99
99.98

99.99
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 ซุ ปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค
จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ไลฟ์ จํากัด 4
บริ ษทั แฟกซ์ ไลท์ จํากัด
บริ ษทั ไมโม่ เทค จํากัด

บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริ บิวชัน!
จํากัด
บริ ษทั เลิร์นดิ จํากัด
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

ชื" อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ ค
อยู่ระหว่างการชําระบัญชี
คอมมิวนิเคชัน! ส์ จํากัด
บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ผูใ้ ห้บริ การศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ตและบริ การรับ ส่ งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื!อการสื!อสาร และ
จําหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต
บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดพิมพ์และโฆษณา
สมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ
บริ ษทั เอดี เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
ผูใ้ ห้บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื!อนที!
บริ ษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จํากัด ผูใ้ ห้บริ การธุ รกิ จสื! อโฆษณาออนไลน์
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน! ไฮเวย์ จํากัด
การร่ วมค้ า
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จํากัด
Digital Games International Private
Limited
บริ ษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จํากัด

ประเทศที"
กิจการจัดตั!ง

บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563

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 นาโครงสร้างพื"นฐานโครงข่ายใยแก้วนําแสง
ไทย
ผูใ้ ห้บริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์และการชําระเงิน
ไทย
ทางอิเล็กทรอนิกส์
สิ งคโปร์
ผูใ้ ห้บริ การเกมส์ออนไลน์

60.00 1
33.33 1

60.00 1
33.33 1

33.33 1

33.33 1

ผูพ้ ฒั นาโครงสร้างพื"นฐานโครงข่ายใยแก้วนํา
แสง

70.00 1

70.00 1

ผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายสื! อสัญญาณโทรคมนาคม

ไทย

1

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า แสดงโดยสัดส่วนของความเป็ นเจ้าของที!ถือโดยบริ ษทั ย่อย

2

วันที! 1 กันยายน 2563 บริ ษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ ค คอมมิวนิ เคชั!นส์ จํากัด (“ADC”) ได้จดทะเบี ยนเลิกกิ จการกับกระทรวงพาณิ ชย์
โดย ณ วันที! 30 กันยายน 2564 ADC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89 ล้านบาทรวมอยู่ในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดของงบแสดงฐานะการเงิ นรวม สําหรับรายการที!เหลือไม่เป็ นรายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวม

3

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ด 30 กันยายน 2564 AWN ได้ซ"ื อหุ้นสามัญของ CSL เพิ!มเติมจํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าในราคาหุ้นละ 8.80 บาท
รวมเป็ นเงิน 1 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของหุ้นสามัญทั"งหมดที!ออกและชําระแล้วทั"งหมดของ CSL ผลจากรายการ
ดังกล่าว AWN ถือหุ้นสามัญของ CSL จํานวน 592,624,524 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.68 ของหุ้นที!ออกและชําระแล้วทั"งหมดของ CSL

4

วันที! 27 กันยายน 2564 บริ ษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด จดทะเบี ยนเปลี!ยนชื!อต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ น
บริ ษทั เอไอเอส ดิจิทลั ไลฟ์ จํากัด
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน ดังนั"นงบการเงินนี" จึง
อาจไม่แสดงถึงเงื!อนไขที!อาจมีอยู่หรื อผลการดํา เนิน งานซึ! งอาจเกิด ขึ"น ในกรณี ที!กลุ ่ม บริ ษ ทั และบริ ษทั ได้
ดําเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื!อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื"อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที!ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ"น
อย่า งต่อเนื! อ ง ทํา ให้เกิด การชะลอตัว ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุร กิจ และอุต สาหกรรมส่ ว นใหญ่
สถานการณ์ด งั กล่า วอาจนํามาซึ! งความไม่แน่น อนและผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อ มของการดําเนิน ธุร กิจ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้า ของ
สถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื! องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี!ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณ
การหนี" สินและหนี" สินที!อาจจะเกิดขึ"นอย่างสมํ!าเสมอ
2.

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่ างกาล
2.1 งบการเงิ นระหว่า งกาลรวมและงบการเงินระหว่า งกาลเฉพาะกิจการนี" จดั ทําขึ"นในสกุลเงินบาทและ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 34 เรื! อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบ ตั ิ ทางการบัญชี
ที!รับรองทัว! ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุป ระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ น แบบย่อ และมีการ
เปิ ดเผยข้อ มูล เพิ !ม เติม ตามข้อ กํา หนดของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์
2.2

งบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิจการ ณ วัน ที! 31 ธันวาคม 2563 ซึ! งนํามา
แสดงเปรี ยบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สําหรับปี
สิ" นสุ ดวันเดียวกันซึ!งได้ตรวจสอบแล้ว

2.3 ผลการดํา เนิ น งานซึ! งยัง ไม่ไ ด้ต รวจสอบที !ป รากฏในงวดสามเดือ นและงวดเก้า เดือ นสิ " น สุ ด วัน ที!
30 กันยายน 2564 มิใช่เครื! องบ่งชี"และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดําเนิ นงานเต็มปี
2.4 ข้อมูลบางประการซึ! งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปี ที!ได้จดั ทําขึ"น ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มิไ ด้นํา มาแสดงไว้ ณ ที !น"ี เนื !อ งจากมิไ ด้มีก ารกํา หนดให้ม ีก ารเปิ ดเผยข้อ มูลดัง กล่า ว
ในงบการเงินระหว่ างกาล ดังนั" น งบการเงินระหว่างกาลสํ าหรั บงวดสามเดื อนและงวดเก้าเดื อนสิ" นสุ ด
วันที! 30 กันยายน 2564 จึงควรอ่านประกอบกับ งบการเงิน สํา หรับ ปี สิ " น สุ ด วัน ที ! 31 ธัน วาคม 2563
ซึ!งได้มีการตรวจสอบแล้ว
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2.5 รายการบัญชี ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที!มีสาระสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินระหว่างกาล
รวมนี" แล้ว งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ" นสุดวันที! 30 กันยายน
2564 ได้จดั ทําขึ"นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน
สิ"นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564 ซึ! งได้สอบทานแล้ว
2.6

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับงวด
บัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและกรอบ
แนวคิ ด สํ าหรั บ การรายงานทางการเงิ น ที! อ อกโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ซึ! งมี ผ ลบังคับ ใช้สํ าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที!เริ! มในหรื อหลังวันที! 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข" ึนเพื!อให้มีเนื" อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การปรับปรุ งคํานิ ยามของธุ รกิจ การปรับปรุ งคํานิ ยามของความมี สาระสําคัญ และข้อกําหนด
ทางการบัญชีเกี!ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี"ยอ้างอิง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบตั ิน" ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ข้อผ่อนปรนเกี!ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที!เกี!ยวข้องกับ COVID-19
กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกถือปฏิ บตั ิ ตามข้อผ่อนปรนเกี! ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที! เกี!ยวข้องกับ COVID-19
ตามการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ที! 16 เรื! องสัญญาเช่ า ซึ! งทําให้กลุ่มบริ ษทั ไม่
จําเป็ นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที!เกิดขึ"นอันเป็ นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของ COVID-19 และเข้าเงื!อนไขตามที!ระบุไว้ ถื อเป็ นการเปลี!ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อไม่ ซึ! งการลดลง
ใดๆ ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า กระทบเพียงการจ่ายชํา ระซึ! งเดิ มครบกํา หนดในหรื อก่ อนวัน ที!
30 มิ ถุนายน 2565 เท่ านั"น และไม่ มีการเปลี! ยนแปลงที! สําคัญ เกี! ยวกับ เงื! อนไขและข้อกํา หนดอื!น ของ
สัญญาเช่า
ทั"งนี"ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ข้อผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิกบั กรณี การยินยอมลดค่าเช่าที!เกิดขึ"นอัน
เป็ นผลโดยตรงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื" อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
TFRS 16 ดังกล่าวข้างต้น มาถื อปฏิบตั ิในการจัด ทํางบการเงิ นสําหรับ งวดสามเดื อนและงวดเก้าเดื อน
สิ" น สุ ด วันที! 30 กันยายน 2564 อย่างไรก็ ตามผลกระทบจากการนําข้อผ่อนปรนดัง กล่ าวมาถื อปฎิ บัติ
ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2.7

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ! งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที! 16 เรื! อง สัญ ญาเช่ า (“TFRS 16”) ได้เพิ!มข้อกําหนดสําหรับ
ข้อยกเว้นชัว! คราวที! เกิด ขึ"นจากการปฏิ รูปอัตราดอกเบี" ยอ้างอิงหลัก โดยกิจการต้องถือปฏิ บตั ิ ตามการ
ปรับปรุ งดังกล่าวกับงบการเงินประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที!เริ! มในหรื อหลังวันที! 1 มกราคม
2565 เป็ นต้นไป ทั"งนี"อนุญาตให้กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันที!มีผลบังคับใช้ได้ ซึ! ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุ ง
นี"ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื!อวันที! 27 มกราคม 2564
นอกจากนี" สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี!ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที!มีการปรับปรุ ง
ได้แ ก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที! 4 เรื! อง สัญ ญาประกันภัย มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที! 7 เรื! อง การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับ เครื! องมื อทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบั บ ที! 9 เรื! อ ง เครื! องมื อ ทางการเงิ น ซึ! งได้ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาแล้ ว เมื! อ วัน ที!
28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบัญชีที!เริ! มในหรื อหลังวันที!
1 มกราคม 2565 เป็ นต้น ไป ทั"งนี" อนุ ญาตให้กิจ การถื อปฏิ บ ัติก่อ นวัน ที! มีผลบังคับ ใช้ การปรับ ปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว สื บเนื!องมาจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี"ยอ้างอิง ระยะที! 2 โดย
ได้เพิ!มข้อผ่อนปรนสําหรับการเปลี!ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อ
หนี" สินทางการเงิน ที!เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี"ยอ้างอิง รวมทั"งข้อยกเว้นสําหรับการถือปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดของการบัญชี ป้องกันความเสี! ยงโดยเฉพาะเป็ นการชัว! คราว และการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ!มเติมตาม
TFRS 7
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เกี!ยวข้องมาเริ! มถือปฏิบตั ิกบั
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เมื!อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดย
ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวที!มีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในงวดที!จะเริ! มถือปฏิบตั ิ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2.8

ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํา งบการเงิ นระหว่างกาลนี" เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ ห ารต้องใช้
ดุ ลยพินิจ ในการประมาณและการตั"งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ!งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบาย
การบัญชี การประมาณการและการตั"งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ! งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวน
สิ น ทรั พ ย์ หนี" สิ น และการเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี! ย วกับ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี" สิ น ที! อ าจเกิ ด ขึ" น ณ วัน สิ" น รอบ
ระยะเวลารายงาน รวมทั"งการแสดงรายได้และค่ าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของ
ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั"น ผลที!เกิดขึ"นจริ งอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั"น
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคัญในการถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และแหล่งข้อมูลสําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการ
ซึ!งถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกันในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ" นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2563

2.9

3.

นโยบายการบัญชีท!ีสาํ คัญ
งบการเงินระหว่างกาลจัดทําขึ"น โดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญ ชีและวิธีการคํานวณเช่น เดียวกับ
ที!ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ" นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2563

เงินฝากธนาคารที"สามารถใช้ เป็ นการเฉพาะ
ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทยที!บงั คับใช้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั ย่อยต้องฝาก
เงินสดที!รับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ในธนาคารเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของ
บริ ษทั ย่อย และไม่ส ามารถนําไปใช้สําหรั บวัตถุป ระสงค์อื!น นอกจากชําระให้แก่ ผู้ให้ บริ การเท่ านั"น ณ วันที!
30 กันยายน 2564 เงิ น ฝากธนาคารที! สามารถใช้ เป็ นการเฉพาะในงบการเงิ นรวมมี จ ํานวนเงิ น 1,373 ล้านบาท
(ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563 : 1,910 ล้านบาท)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
4.

ลูกหนีก! ารค้ าและลูกหนีห! มุนเวียนอื"น
ลูกหนี"การค้าและลูกหนี"หมุนเวียนอื!น ณ วันที! 30 กันยายน 2564 และวันที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี"

หมายเหตุ

ลูกหนี!การค้า
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
ลูกหนี"การค้า
รายได้คา้ งรับ

18

บุคคลหรื อกิจการอื!น ๆ
ลูกหนี"การค้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี!การค้ า
หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที!คาดว่าจะเกิดขึ"น
ลูกหนี!การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี!อื"น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี" - บัตรเงินสด/เติมเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลื!อนที!
ภาษีมูลค่าเพิ!มรอขอคืน
อื!น ๆ
รวมลูกหนี!อื"น
รวมลูกหนี!การค้ าและลูกหนี!หมุนเวียนอื"น

งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563

98
35
133

37
16
53

10,198
6,411
16,609
16,742

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

(1,639)
15,103

6
6
12
103

15
15

103
115

179
1,574
1,753
1,768

(1,869)
16,579

(95)
20

(97)
1,671

1,195

1,028

11

21

88
165
73
1,521
16,624

74
49
51
1,202
17,781

-

18

18

งบการเงินรวม
2564
2563
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น
สําหรับงวดสามเดือนสิ" นสุดวันที! 30 กันยายน
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน

484
1,375
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649
2,271

-

127
138
158

62
83
1,754

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(3)
(8)

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี" การค้ามีดงั นี"
งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
บุคคลหรื อกิจการที"เกี"ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระถึงเกินกําหนด
ชําระน้อยกว่า 3 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 12 เดือน
บุคคลหรื อกิจการอื"น ๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระถึงเกินกําหนด
ชําระน้อยกว่า 3 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น
ลูกหนีก! ารค้ า - สุ ทธิ

121
6
5
1
133

43
3
3
4
53

15,256
781
302
270
16,609
(1,639)
14,970
15,103

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

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
31 ธันวาคม
30 กันยายน
2564
2563

11
1
12

-

15
15

1

103
103
(95)
8
20

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

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื!อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีระยะเวลาตั"งแต่ 14 วันถึง 120 วัน
เมื!อวันที! 16 มกราคม 2556 บริ ษทั ได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรี ยกร้องให้บริ ษทั ที โอที
จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ชําระหนี"ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี"ยรวมเป็ นจํานวนเงิน 1,526 ล้านบาท
เมื! อวันที! 1 พฤษภาคม 2560 คณะอนุ ญาโตตุลาการมีค าํ ชี" ขาดให้ที โอที ชาํ ระค่าส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ตั"งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกันยายน 2555 ให้กบั บริ ษทั เป็ นจํานวน 1,355
ล้านบาท พร้อมดอกเบี" ยตั"งแต่วนั ชี" ข าด จนกว่าจะชําระเสร็ จเป็ นจํานวนร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่ าว
นอกจากนี" ทีโอทีตอ้ งชําระส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศตั"งแต่เดือนตุลาคม 2555
เป็ นต้นไปจนกว่าจะหมดภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการในวันที! 30 กันยายน 2558 หรื อได้มีการตกลง
แก้ไขหรื อทําสัญญากันใหม่
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
วันที! 7 กันยายน 2560 บริ ษทั ได้รับคําฟ้องคดีหมายเลขดําที! 1148/2560 ลงวันที! 17 กรกฎาคม 2560 ซึ!งทีโอทียื!น
ฟ้ องเพิกถอนคําชี" ข าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการที! ช" ีข าดให้ทีโอที ชาํ ระค่าส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศตามข้อความข้างต้น
เมื! อวันที! 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มี คาํ พิพากษายกคําร้องของเอ็น ที ซึ! ง เป็ นผลให้เอ็น ที ต้อง
ชําระเงิน ส่ ว นแบ่ งรายได้จากการให้บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ร ะหว่างประเทศให้แ ก่ บ ริ ษัท ตามคําชี" ข าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ
ต่อมาวันที! 18 กุมภาพันธ์ 2564 เอ็นทียน!ื อุทธรณ์ คดีหมายเลขดําที! อ.107/2564 ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
เมื!อวันที! 26 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) ซึ!งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ยนื! ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เรี ยกร้องให้บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) ชําระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ จํานวน 9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จนถึ งวันฟ้องพร้อมดอกเบี" ยรวมเป็ นจํานวนเงิน
11 ล้านบาท
วันที! 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษาให้ กสท. ชําระค่าส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศให้กบั DPC จํานวน 2.56 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจํานวน
ดังกล่า ว จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ" น นับ แต่วนั ฟ้ องคดี เป็ นต้น ไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ" น โดยให้ช ําระภายใน
60 วัน จากวันที!คดีสิ"นสุ ด
วันที! 29 มิถุนายน 2561 DPC ยืน! อุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสู งสุ ด ที!ให้ กสท.
ชําระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ตามอัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื!อมต่อ
ตามคําสั!งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับ 11/2553 เรื! อง ให้ใช้อตั ราค่าตอบแทนการเชื!อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นอัตราอ้างอิง ซึ! งมิใช่อตั ราที! DPC และ กสท. ตกลงร่ วมกันตามข้อตกลงแบ่งส่ วนรายได้
เมื!อวัน ที! 8 กันยายน 2564 บริ ษัทและ DPC ได้บรรลุขอ้ ตกลงระงับข้อพิพาทดังกล่าวข้างต้นกับ ทีโอที และ
กสท. ปั จจุบนั คือ บริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งชาติ จํากัด (มหาชน) (“เอ็นที ”) ตามรายละเอียดที!ระบุไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 เหตุการณ์สําคัญ ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที!สําคัญ โดยผลจากการระงับ
ข้อพิพ าทดังกล่ าวทําให้ร ายได้ค ้างรั บลดลงจํานวน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
โดยบริ ษทั DPC และ เอ็นที ได้ดาํ เนินการถอนข้อพิพาทดังกล่าวต่อศาลปกครองสู งสุ ดในวันที! 8 กันยายน 2564
และจําหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวันที! 1 ตุลาคม 2564 และวันที! 18 ตุลาคม 2564
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
5.

สิ นทรัพย์ ที"เกิดจากสั ญญา
สิ นทรัพย์ท!ีเกิดจากสัญญา ณ วันที! 30 กันยายน 2564 และวันที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี" (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริ การรายเดือน
หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น
สิ นทรัพย์ ที"เกิดจากสั ญญา - สุ ทธิ

1,405
(185)
1,220

1,715
(267)
1,448

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
2564
ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์ที!เกิดจากสัญญา
สําหรับงวดสามเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน

7
16

89
420

สิ น ทรั พ ย์ที! เกิ ด จากสั ญ ญาคื อ จํานวนที! เกิ ด จากสั ญ ญาขายอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มให้ บ ริ ก ารรายเดื อ นที! ท าํ กับ ลูกค้า
ซึ! งเกิ ดขึ"นจากการปั นส่ วนราคาขายให้กบั การขายอุปกรณ์ ซึ! งมี ช่วงเวลารั บรู ้รายได้ ณ ช่ วงเวลาใดเวลาหนึ! ง
เมื! อกลุ่มบริ ษทั มีการโอนการควบคุ มของอุปกรณ์ให้กับลูกค้าแล้ว โดยสิ นทรัพย์ที!เกิ ดจากสัญญาดังกล่าวจะ
ลดลงสัมพันธ์กบั การออกใบเรี ยกเก็บค่าบริ การรายเดือนของลูกค้าในแต่ละเดือนโดยบริ การรายเดือนมีช่วงเวลา
รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ! งและตามขั"นความสําเร็จของงาน
สินทรัพย์ที!เกิดจากสัญญาที!ถูกยกเลิกหรื อคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสิ" นสุ ดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู ้
เป็ นขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา

- 15 -

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
6.

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื"น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื!น ณ วันที! 30 กันยายน 2564 และ วันที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี"
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
เงินลงทุนในตราสารทุนที!วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น
รวม

7.

110
110

110
110

68
68

68
68

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายการเคลื!อนไหวในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน มีดงั นี"
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
บริษัทย่ อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที! 1 มกราคม
เงินปันผลรับระหว่างงวด
ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ย่อยที!ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื!นของบริ ษทั ย่อยที!ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ!มขึ"น
ณ วันที" 30 กันยายน

- 16 -

33,819
(23,064)
19,591
290
30,636

27,265
(19,964)
19,690
(186)
26
26,831

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้ าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที! 30 กันยายน 2564 และวันที! 31 ธันวาคม 2563 และเงินปันผลรับสําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุ ดวันที! 30 กันยายน มีดงั นี"
หน่ วย : ล้านบาท
สั ดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563
ร้ อยละ
ร้ อยละ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด
บริ ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั เอไอเอส ดิจิทลั ไลฟ์ จํากัด (เดิมชื!อ บริ ษทั ไวร์ เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด)
บริ ษทั แฟกซ์ ไลท์ จํากัด
บริ ษทั ไมโม่ เทค จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริ บิวชัน! จํากัด
บริ ษทั เลิร์นดิ จํากัด
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
ทุนชําระแล้ ว
ราคาทุน
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563

477
4,167
277
876
124
21,524
1,274
(113)
1,316
487
197
15
15
30,636

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

เงินปันผลรับ
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน
2564
2563

242

200

-

-

946
147
9,913
3,863
141
5,175
2,623
14
23,064

621
35
10,955
2,550
221
4,595
766
21
19,964

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
8.

เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริษัทร่ วม
รายการเคลื!อนไหวในเงิน ลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ" น สุ ดวัน ที! 30 กัน ยายน
มีดงั นี" (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ณ วันที! 1 มกราคม
799
636
เงินลงทุนเพิ!มขึ"น
247
แปลงค่างบการเงิน
9
เงินปั นผลจ่าย
(15)
(9)
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่ วมค้าที!ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
(122)
(11)
671
863
ณ วันที" 30 กันยายน
รายการเคลื!อนไหวในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิน รวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ" น สุ ดวันที! 30 กัน ยายน
มีดงั นี" (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ณ วันที! 1 มกราคม
32
25
ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมที!ใช้วิธีส่วนได้เสีย
2
5
34
30
ณ วันที" 30 กันยายน
สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายการซื" อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
9.

รายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายการเคลื!อนไหวของรายจ่ายฝ่ ายทุนที!เกิดขึ"นสําหรับงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน มีดงั นี"
ณ วันที" 30 กันยายน 2564
หน่ วย : ล้ านบาท
ยอด ณ วันที"
1 มกราคม
2564

เพิ"มขึน!

งบการเงินรวม
ลดลง

ราคาทุน:
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม
รวม

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

15,020
3,368
3,670
33,232
55,290

(959)
(1,748)
(4)
(2,711)

ค่ าเสื" อมราคาสะสม ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม และค่ าเผื"อ
อุปกรณ์ ท"ยี กเลิกการใช้ งาน:
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม
รวม

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

(20,757)
(9,559)
(1,360)
(8,649)
(40,325)

887
1,732
1

มูลค่ าตามบัญชี:
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม
รวม

122,518
58,723
7,123
110,219
298,583
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2,620

โอน/ย้ าย

ยอด ณ วันที"
30 กันยายน
2564

(5)

-

283,709
72,123
18,634
186,459
560,925

-

(167,005)
(19,607)
(9,199)
(51,657)
(247,468)

5

116,704
52,516
9,435
134,802
313,457

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที" 30 กันยายน 2563
หน่ วย : ล้ านบาท
ยอด ณ วันที"
1 มกราคม
2563

งบการเงินรวม
เพิ"มขึน!
ลดลง

ราคาทุน:
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม
รวม

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

20,063
3,717
1,030
16,783
41,593

ค่ าเสื" อมราคาสะสม ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม และค่ าเผื"อ
อุปกรณ์ท"ยี กเลิกการใช้ งาน:
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม
รวม

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

(21,669)
(9,532)
(1,035)
(7,176)
(39,412)

มูลค่าตามบัญชี:
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม
รวม

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

ค่าเสื" อมราคา ค่ าตัดจําหน่ ายและค่ าเผื"ออุปกรณ์ ที"ยกเลิก
การใช้ งานสํ าหรั บงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน
2564
2563

(422)
(515)
(43)
(980)

374
464
7
845

263,773
70,086
12,901
153,227
499,987

(140,018)
(9,194)
(7,474)
(40,546)
(197,232)
123,755
60,892
5,427
112,681
302,755

ล้านบาท
ล้านบาท
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ยอด ณ วันที"
30 กันยายน
2563

40,285*
39,340*

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที" 30 กันยายน 2564
หน่ วย : ล้านบาท
ยอด ณ วันที"
1 มกราคม
2564
ราคาทุน:
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
รวม

1,042
346
323
1,711

ค่ าเสื" อมราคาสะสมและค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
รวม

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

มูลค่าตามบัญชี:
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
รวม

56
226
6
288
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ"มขึน!
ลดลง

24
13
3
40

(15)
(85)
(2)
(102)

ยอด ณ วันที"
30 กันยายน
2564
(32)
(7)

(39)

27
7
34

1,034
352
326
1,712

974
198
319
1,491

60
154
7
221

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที" 30 กันยายน 2563
หน่ วย : ล้ านบาท
ยอด ณ วันที"
1 มกราคม
2563

ราคาทุน:
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
รวม

1,050
65
323
1,438

ค่ าเสื" อมราคาสะสมและค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
รวม

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

มูลค่าตามบัญชี:
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื!นนอกจากค่าความนิยม
รวม

53
37
11
101

ค่าเสื" อมราคาและค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรั บงวดเก้ าเดือน
สิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ"มขึน!
ลดลง

29
308
-

ยอด ณ วันที"
30 กันยายน
2563

(30)
(14)
-

337

(44)

(20)
(92)
(3)
(115)

26
14
40

1,049
359
323
1,731

(991)
(106)
(315)
(1,412)

58
253
8
319

ล้านบาท

101*

ล้านบาท

115*

* ในระหว่างงวด กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษัทได้รับ การลดค่าเช่ าพื"น ที!ร้านค้าตามสัญ ญาเช่ าจากผูใ้ ห้เช่ าจํานวน 40 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท
ตามลําดับ สําหรับงวดเก้าเดื อนสิ" นสุ ดวัน ที! 30 กันยายน 2564 (สําหรั บงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2563: 72 ล้านบาท และ ไม่มี
ตามลําดับ) อันเป็ นผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื"อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) ทั"งนี"กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้
กลับรายการค่าเสื!อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี"ยจากหนี"สินตามสัญญาเช่าที!ยงั คงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่ วนของค่าเช่าที!
ลดลง และบันทึกผลต่างที!เกิดขึ"นในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ตามที!บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นผูร้ ับจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้
คลื!นความถี! 700 MHz ด้วยราคา 17,584 ล้านบาท เมื!อวันที! 13 มกราคม 2564 AWN ได้ชาํ ระเงินค่าคลื!นความถี!
งวดที! หนึ! งจํานวนร้ อยละ 10 ของราคาจัดสรรและภาษีมูลค่าเพิ!มรวมเป็ นเงินทั"งสิ" น 1,881 ล้านบาท พร้อมวาง
หนังสื อคํ"าประกันจากธนาคารเพื!อคํ"าประกันการชําระเงินในส่ วนที!เหลือให้กับ กสทช. โดยจะชําระงวดที! 2 ถึ ง 10
จํานวนร้อยละ 10 ของราคาจัดสรรรวมภาษีมูลค่าเพิ!มทุก 1 ปี นับจากวันชําระงวดที!หนึ! ง โดยวันที! 15 มกราคม
2564 AWN ได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื!นความถี! 700 MHz (“ใบอนุ ญาตฯ”) อย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) AWN รับ รู ้ส่วนปรั บปรุ ง
มูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมรอรับรู ้ของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม 900 MHz
(ดู ห มายเหตุ ข ้อ 1) จํา นวน 3,284 ล้า นบาท ปรั บ ปรุ งกับ ต้น ทุ น ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื! น ความถี! โ ทรคมนาคม
700 MHz แล้ว
เมื!อวันที! 18 กุมภาพัน ธ์ 2564 บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นผู ้
ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี! 26 GHz ด้วยราคาประมูลรวมทั"งสิ" น 5,345 ล้านบาท AWN ได้รับ
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื!นความถี! 26 GHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ตามเงื! อนไขและข้อ กําหนดที! ระบุไว้ในการ
ประมูล เมื!อวันที! 18 กุมภาพันธ์ 2564 AWN ได้ชาํ ระเงินประมูลคลื! นความถี!เต็มจํานวนของราคาประมูลและ
ภาษีมูลค่าเพิ!มรวมเป็ นเงินทั"งสิ" น 5,719 ล้านบาท
เมื!อวันที! 1 เมษายน 2564 บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ! งเป็ น บริ ษทั ย่อย เป็ นผูช้ นะ
การประมู ลใบอนุ ญาตให้ใช้คลื! นความถี! 700 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทั"งสิ" น 17,154 ล้านบาท AWN ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี! 700 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ตามเงื! อนไขและข้อ กําหนดที! ระบุไว้ในการ
ประมู ล เมื! อ วัน ที! 16 มี น าคม 2564 AWN ได้ช ําระเงิ น ค่าคลื! น ความถี! งวดที! หนึ! งจํานวนร้ อยละ 10 ของราคา
จัดสรรและภาษีมูลค่าเพิ!มรวมเป็ นเงิ น ทั"งสิ" น 1,835 ล้านบาท พร้ อมวางหนังสื อคํ"าประกันจากธนาคารเพื!อคํ"า
ประกันการชําระเงินในส่ วนที!เหลือให้กบั กสทช. โดยจะชําระงวดที! 2 ถึง 10 จํานวนร้อยละ 10 ของราคาจัดสรร
รวมภาษีมูลค่าเพิ!มทุก 1 ปี นับจากวันชําระงวดที!หนึ!ง
ต้นทุนใบอนุ ญาตให้ใช้คลื!นความถี!รับรู ้ เมื!อเริ! มแรกด้วยราคาเที ยบเท่ าเงิ นสดตามมูลค่าปั จจุ บันของต้นทุนที!ได้มา
ของใบอนุญาตฯ ดังกล่าว
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
10. หนีส! ิ นที"มีภาระดอกเบีย!
หนี"สินที!มีภาระดอกเบี"ย ณ วันที! 30 กันยายน 2564 และวันที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี"
หน่ วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

ส่ วนที"หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั"นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของหนี"สินระยะยาวที!ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ!งปี
- ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี
- ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
ที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี
- ส่วนของหุ้นกูร้ ะยะยาว
ที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี
รวมส่ วนของหนี"สินระยะยาวที!ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ!งปี
ส่ วนของหนี"สินตามสัญญาเช่า
ที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
รวมส่ วนที!หมุนเวียน
ส่ วนที"ไม่ หมุนเวียน
หนี"สินระยะยาว
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที!เกี!ยวข้องกัน - สุ ทธิ
- หุ้นกูร้ ะยะยาว - สุ ทธิ
รวมหนี"สินระยะยาว
หนี"สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
รวมส่ วนที!ไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
1,000

4,900

-

-

13,345

12,072

-

-

-

-

-

-

1,776

-

-

14,095

13,848

-

-

10,428
25,523

10,213
28,961

120
4,950
5,070

116
5,080
5,196

26,609
14,249
37,113
77,971
42,418
120,389
145,912

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

6,493
6,493
45
6,538
11,608

18
18

18
18

18
18
18

750

119
119
5,315

กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ จํากัดที!ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที!ของผูอ้ อกหุ น้ กูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาว
ณ วันที! 30 กันยายน 2564 กลุ่ มบริ ษทั มีวงเงินกู้ยืมซึ! งยังไม่ได้เบิ กใช้จาํ นวน 10,400 ล้านบาท (ณ วันที! 31 ธันวาคม
2563 : 30,500 ล้านบาท)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ราคาตามบัญชี (ยอดรวมก่อนหักค่า ใช้จ่ายในการออกหุ ้นกู้) และมูลค่า ยุติธรรมของหุ ้นกู้ระยะยาว ณ วัน ที!
30 กันยายน 2564 และวันที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี"
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

หุ้นกูร้ ะยะยาว

ราคาตามบัญชี
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
37,138
32,414

มูลค่ ายุติธรรม*
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
39,102
34,623
หน่ วย : ล้านบาท

หุ้นกูร้ ะยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม*
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
6,500
6,544
-

* มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นกูท้ ี!มีการซื" อขายในตลาดหุ้นกูค้ าํ นวณจากราคาซื"อขายที!ประกาศอยู่ในสมาคมตลาด
ตราสารหนี"ไทย โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันที!ในรายงาน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้ าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
หุ้นกู้ระยะยาว
กลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษัทออกหุ้น กู้ระยะยาวชนิ ด ระบุชื! อผูถ้ ือหุ้น ประเภทไม่ ด ้อยสิ ท ธิ ไม่มีป ระกัน และมีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้น กู้ มูล ค่า หน่ วยละ 1,000 บาท โดยรายละเอี ยด ณ วัน ที!
30 กันยายน 2564 และวันที! 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั นี"
วันที"จําหน่ าย

จํานวนหน่ วย

จํานวนเงิน

อัตราดอกเบีย! ต่ อปี

กําหนดชําระคืนเงินต้ น

คืนดอกเบี"ย

(ล้ าน)

บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
1.00
1,000
7 พฤษภาคม 2564
7 พฤษภาคม 2564
2.50
2,500
7 พฤษภาคม 2564
3.00
3,000
บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
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
รวมหุ้นกู ้
หัก ต้นทุนในการออกหุ้นกู้
หุ้นกู้ระยะยาว

กําหนดชําระ

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

งบการเงินรวม
ณ วันที"
30 กันยายน
2564

คงที!ร้อยละ 1.58
คงที!ร้อยละ 2.14
คงที!ร้อยละ 2.69

ทุกงวดครึ! งปี
ทุกงวดครึ! งปี
ทุกงวดครึ! งปี

ครบกําหนดไถ่ถอนทั"งจํานวนในวันที! 7 พฤษภาคม 2569
ครบกําหนดไถ่ถอนทั"งจํานวนในวันที! 7 พฤษภาคม 2571
ครบกําหนดไถ่ถอนทั"งจํานวนในวันที! 7 พฤษภาคม 2574

1,000
2,500
3,000

คงที!ร้อยละ 4.56
คงที!ร้อยละ 4.94
คงที!ร้อยละ 2.51
คงที!ร้อยละ 2.78
คงที!ร้อยละ 3.35

ทุกงวดครึ! งปี
ทุกงวดครึ! งปี
ทุกงวดครึ! งปี
ทุกงวดครึ! งปี
ทุกงวดครึ! งปี

ครบกําหนดไถ่ถอนทั"งจํานวนในวันที! 11 เมษายน 2564
ครบกําหนดไถ่ถอนทั"งจํานวนในวันที! 11 เมษายน 2567
ครบกําหนดไถ่ถอนทั"งจํานวนในวันที! 11 พฤษภาคม 2566
ครบกําหนดไถ่ถอนทั"งจํานวนในวันที! 11 พฤษภาคม 2569
ครบกําหนดไถ่ถอนทั"งจํานวนในวันที! 30 พฤศจิกายน 2570

6,638
7,820
7,180
9,000
37,138
(25)
37,113
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที"
31 ธันวาคม
2563
-

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

ณ วันที"
30 กันยายน
2564

ณ วันที"
31 ธันวาคม
2563

1,000
2,500
3,000

-

6,500
(7)
6,493

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการเคลื!อนไหวของหนี"สินที!มีภาระดอกเบี"ยสําหรับงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน มีดงั นี"
หน่ วย : ล้ านบาท

ณ วันที" 1 มกราคม 2564
รายการกระแสเงินสด

เงินกู้ยืม
ระยะสั! น
จากสถาบัน

เงินกู้ยืม
ระยะสั! น
จากกิจการ

การเงิน
4,900

ที"เกี"ยวข้ องกัน
-

งบการเงินรวม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
ระยะยาว
ระยะยาว
จากสถาบัน
จากกิจการ
การเงิน
45,757

หุ้นกู้
ระยะยาว

หนี!สินตาม
สั ญญาเช่ า

รวม

ที"เกี"ยวข้องกัน
14,999

32,393

58,364

156,413

เพิม! ขึ"น
จ่ายชําระคืน
ต้นทุนการกูย้ มื

3,000
(6,900)
-

400
(400)
-

2,100
(7,864)
(49)

-

6,500
(1,776)
(8)

(8,858)
-

12,000
(25,798)
(57)

รวมรายการกระแสเงินสด

(3,900)

-

(5,813)

-

4,716

(8,858)

(13,855)

รายการทีไ" ม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิม! ขึ"น
ยกเลิกหนี"สินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี!ยนที!ยงั ไม่เกิดขึ"นจริ ง
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่าย

-

-

-

-

-

3,335
(7)
12
14

รวมรายการทีไ" ม่ ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที" 30 กันยายน 2564

1,000

-

3,335
(7)
12
3,340

10
10
39,954

14,999

4
4
37,113

52,846

3,354
145,912

หน่ วย : ล้ านบาท

ณ วันที" 1 มกราคม 2563

เงินกู้ยืม
ระยะสั! น
จากสถาบัน

เงินกู้ยืม
ระยะสั! น
จากกิจการ

การเงิน
-

ที"เกี"ยวข้ องกัน
-

งบการเงินรวม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
ระยะยาว
ระยะยาว
จากสถาบัน
จากกิจการ
การเงิน
58,576

ที"เกี"ยวข้องกัน
2,999

หุ้นกู้
ระยะยาว

หนี!สินตาม
สั ญญาเช่ า

32,388

65,430

รวม

159,393

รายการกระแสเงินสด
เพิม! ขึ"น
จ่ายชําระคืน

6,900
(3,000)

2,100
(2,100)

รวมรายการกระแสเงินสด

3,900

-

รายการทีไ" ม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิ!มขึ"น
กําไรจากอัตราแลกเปลี!ยนที!ยงั ไม่เกิดขึ"นจริ ง
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่าย

-

-

รวมรายการทีไ" ม่ ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที" 30 กันยายน 2563

3,900

-

12,000
-

-

(8,774)

26,000
(23,388)

(4,514)

12,000

-

(8,774)

2,612

3

3,670
(3)
-

3,670
(3)
11

3

3,667

3,678

32,391

60,323

165,683

8

-

8

-

54,070
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-

5,000
(9,514)

14,999

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั! น

ณ วันที" 1 มกราคม 2564
รายการกระแสเงินสด
เพิ!มขึ"น
จ่ายชําระคืน
ต้นทุนการกูย้ ืม
รวมรายการกระแสเงินสด
รายการทีไ" ม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิ!มขึ"น
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่าย
รวมรายการทีไ" ม่ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที" 30 กันยายน 2564

จากกิจการ
ที"เกี"ยวข้ องกัน
5,080

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุ้นกู้
หนี!สินตาม
ระยะยาว

สั ญญาเช่ า

-

-

(83)
(8)
6,492

(130)

-

(83)

-

13
1
1
6,493

-

4,950

5,315

235
6,500

1,590
(1,720)

รวม

13
165

8,090
(1,803)
(8)
6,279

13
1
14
11,608
หน่ วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั! น
หนี!สินตาม
จากกิจการ
สั ญญาเช่ า
ที"เกี"ยวข้ องกัน
4,920
50

ณ วันที" 1 มกราคม 2563
รายการกระแสเงินสด
เพิ!มขึ"น
จ่ายชําระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด

800
(1,340)
(540)

รายการทีไ" ม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิ!มขึ"น
รวมรายการทีไ" ม่ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที" 30 กันยายน 2563

4,380
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-

รวม

4,970

(93)
(93)

800
(1,433)
(633)

307
307
264

307
307
4,644

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
11. เจ้ าหนีก! ารค้ าและเจ้ าหนีห! มุนเวียนอื"น
เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"หมุนเวียนอื!น ณ วันที! 30 กันยายน 2564 และวันที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี"
งบการเงินรวม
หมายเหตุ ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563
2564
เจ้ าหนีก! ารค้า
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื!น ๆ
รวม
เจ้ าหนีอ! ื"น
รวมเจ้ าหนีก! ารค้าและเจ้ าหนีห! มุนเวียนอื"น

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563

18

89
22,615
22,704

80
22,302
22,382

25
32
57

14
43
57

18

20,896
43,600

18,189
40,571

3,237
3,294

2,723
2,780
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
12. ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื"นความถี"โทรคมนาคมค้ างจ่ าย
ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื! น ความถี! โ ทรคมนาคมค้ า งจ่ า ยในงบการเงิ น รวม ณ วัน ที! 30 กั น ยายน 2564 และ
วันที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี" (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื"นความถีโ" ทรคมนาคมค้ างจ่ าย
เลขที!ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั"งที! 2)
เลขที!ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั"งที! 3)
เลขที!ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั"งที! 4)
เลขที!ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม
FREQ/TEL/001 (700 MHz) (การจัดสรรใบอนุญาต)
เลขที!ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม
FREQ/TEL/001 (700 MHz) (การประมูลใบอนุญาต)
หัก ส่วนของใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมค้างจ่าย
ที!จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื"นความถีโ" ทรคมนาคมค้ างจ่ าย

1

28,363

35,218

1

3,128

3,095

1

15,397

15,136

1

14,167

-

1

13,932
74,987

-

(13,958)
61,029

(10,538)
42,911

53,449

รายการเคลื! อนไหวของใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื! นความถี!โทรคมนาคมค้างจ่ายในงบการเงินรวมสําหรับงวดเก้าเดื อน
สิ" นสุดวันที! 30 กันยายน มีดงั นี" (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
53,449
61,789
36,486
16,783
(16,384)
(23,707)
1,436
1,369
74,987
56,234

ณ วันที! 1 มกราคม
เพิ!มขึ"น
จ่ายชําระ
ตัดจําหน่ายดอกเบี"ยจ่ายรอตัดบัญชี
ณ วันที" 30 กันยายน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
13. การจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
โครงการ Performance share plan
ครั!งที" 4
ในเดือนมีนาคม 2559 ที!ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั"งที! 1/2559 ได้อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะ
ซื" อหุ้นสามัญของบริ ษทั โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึง
กรรมการของบริ ษทั ที!มีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยข้อมูลสําคัญ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิซ"ื อหุน้ สามัญ มีดงั นี"
วันที!อนุมตั ิ:
จํานวนหน่วยที!เสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิที!จะซื"อหุ้น:
จํานวนหุน้ ที!ออกเพื!อรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:

29 มีนาคม 2559
826,900 หน่วย
166.588 บาท/หุ้น
826,900 หุ้น
5 ปี นับจากวันที!มีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซ"ื อหุ้นสามัญครั"งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซ"ือหุ ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ครั!งที" 5
ในเดื อนมี นาคม 2560 ที! ป ระชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี ครั"งที! 1/2560 ได้อนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ
ที! จะซื" อหุ ้น สามัญของบริ ษทั โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ย
รวมถึงกรรมการของบริ ษทั ที!มีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยข้อมูล
สําคัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ"ือหุน้ สามัญ มีดงั นี"
วันที!อนุมตั ิ:
จํานวนหน่วยที!เสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิที!จะซื"อหุ้น:
จํานวนหุน้ ที!ออกเพื!อรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:

30 มีนาคม 2560
1,410,500 หน่วย
160.434 บาท/หุ้น
1,410,500 หุ้น
5 ปี นับจากวันที!มีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซ"ื อหุ้นสามัญครั"งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซ"ือหุ ้นสามัญได้ 1 หุ้น
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
การเปลี!ยนแปลงใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ"ือหุ ้นสามัญ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564 แสดงได้ดงั นี"
ณ วันที"
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 : พันหน่วย
ณ วันที"
30 กันยายน 2564
39
446
485
485

ทั"งนี" ESOP ข้างต้นนั"นได้รวม ESOP ของพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารที!ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ตามข้อกําหนดสิ ทธิ
และเงื!อนไขที!กาํ หนด

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที!ออกให้ ณ วันที!
ให้สิทธิโดยใช้ Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้ สมมติฐานที!สําคัญดังนี"
ครั!งที" 4
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนัก ณ วันที!ให้สิทธิ
ราคาหุน้ ณ วันที!ให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุน้ ที!คาดหวัง
เงินปั นผลที!คาดหวัง
อัตราดอกเบี"ยปลอดความเสี! ยง
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67.742 บาทต่อหุ้น
165.000 บาทต่อหุ ้น
166.588 บาทต่อหุ ้น
ร้อยละ 27.70
ร้อยละ 8.48
ร้อยละ 1.72

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ครั!งที" 5
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนัก ณ วันที!ให้สิทธิ
ราคาหุน้ ณ วันที!ให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุน้ ที!คาดหวัง
เงินปั นผลที!คาดหวัง
อัตราดอกเบี"ยปลอดความเสี! ยง

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

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ"นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกรายจ่ายโดยใช้
หุ ้น เป็ นเกณฑ์ เป็ นจํานวน 1 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
(สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ" นสุดวันที! 30 กันยายน 2563 : 3 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามลําดับ)
เมื! อวัน ที! 2 มิ ถุนายน 2563 บริ ษัท ได้จดทะเบีย นเพิ! มทุน กับ กรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ช ย์ จํานวน
375,681 หุ้น ราคาหุ ้นละ 1 บาท ซึ! งเป็ นผลมาจากการใช้สิทธิ ต ามใบแสดงสําคัญ สิ ท ธิ ที!จะซื" อ หุ้น สามัญ ของ
บริ ษทั ที!ได้จดั สรรให้แก่ผบู้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จํานวน 375,681 หน่วย โดยราคาการใช้
สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิที!จะซื"อหุน้ สามัญเท่ากับ 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ ้น ส่ งผลให้ทุนที!ออก
ชําระแล้วและส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ของบริ ษทั เพิ!มขึ"นจํานวน 375,681 บาท และ 60 ล้านบาท ตามลําดับ
เมื! อวัน ที! 2 มิ ถุนายน 2564 บริ ษัท ได้จดทะเบีย นเพิ! มทุน กับ กรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ช ย์ จํานวน
371,478 หุ้น ราคาหุ ้นละ 1 บาท ซึ! งเป็ นผลมาจากการใช้สิทธิ ต ามใบแสดงสําคัญ สิ ท ธิ ที!จะซื" อ หุ้น สามัญ ของ
บริ ษทั ที!ได้จดั สรรให้แก่ผบู้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จํานวน 371,478 หน่วย โดยราคาการใช้
สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที!จะซื"อหุน้ สามัญเท่ากับ 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ ้น ส่ งผลให้ทุนที!ออก
ชําระแล้วและส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ของบริ ษทั เพิ!มขึ"นจํานวน 371,478 บาท และ 60 ล้านบาท ตามลําดับ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
14. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานและการจําแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานดําเนินงาน ดังนี"
ส่ วนงาน 1
บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!
ส่ วนงาน 2
ขายเครื! องโทรศัพท์เคลื!อนที!และอุปกรณ์
ส่ วนงาน 3
บริ การสื! อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
ข้ อมูลตามส่ วนที"รายงาน
ผลการดําเนินงานสํ าหรับงวดสามเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน
บริการโทรศัพท์ เคลื"อนที"

รายได้จากลูกค้าภายนอก
กําไร (ขาดทุน) ตามส่ วนงาน
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ขายเครื" องโทรศัพท์
เคลื"อนที"และอุปกรณ์

2564
33,202

2563
33,159

2564
6,046

7,519

7,511

(385)

บริการสื" อสารข้ อมูล
ผ่ านสายโทรศัพท์ และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
2563
2564
2563
5,893
3,129
2,663
(432)

640

651

หน่ วย : ล้านบาท
รวมส่ วนงานที"
รายงาน
2564
42,377

2563
41,715

7,774

7,730

ผลการดําเนินงานสํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน
บริการโทรศัพท์ เคลื"อนที"

ขายเครื" องโทรศัพท์
เคลื"อนที"และอุปกรณ์

รายได้จากลูกค้าภายนอก

2564
99,555

2563
100,638

2564
22,448

กําไร (ขาดทุน) ตามส่ วนงาน
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

23,425

23,766

(1,008)

บริการสื" อสารข้ อมูล
ผ่ านสายโทรศัพท์ และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
2563
2564
2563
18,485
8,992
7,693
(1,279)

2,090

1,746

หน่ วย : ล้านบาท
รวมส่ วนงานที"
รายงาน
2564
130,995

2563
126,816

24,507

24,233

สิ นทรั พย์ ตามส่ วนงาน ณ วันที" 30 กันยายน 2564 และวันที" 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี!
หน่ วย : ล้านบาท
บริการสื" อสารข้ อมูล
รวมส่ วนงานที"
ผ่ านสายโทรศัพท์ และ
รายงาน
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
337,225
334,214
5,598
5,459
13,698
10,498
356,521
350,171
บริ การโทรศัพท์ เคลื"อนที"

สินทรัพย์ส่วนงาน

ขายเครื" องโทรศัพท์
เคลื"อนที"และอุปกรณ์
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายได้
การจําแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั มีช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้จากการขายสิ นค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ! ง และรายได้จากการให้บริ การแก่
ลูกค้าตลอดช่วงเวลาหนึ! งตามประเภทของสิ นค้าหรื อบริ การหลักซึ! งสอดคล้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน
จํา แนกตามส่ ว นงานและการจํา แนกรายได้ท!ี ร ายงานสํ า หรั บ งวดสามเดื อ นและงวดเก้า ดื อ นสิ" น สุ ด วัน ที!
30 กันยายน มีดงั นี"
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน
หน่ วย : ล้ านบาท
2563

2564
รายได้จากลูกค้ าภายนอก
ส่วนงานที! 1
ส่วนงานที! 2
ส่วนงานที! 3

- บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!
- ขายเครื! องโทรศัพท์เคลื!อนที!และอุปกรณ์
- บริ การสื! อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง

รวม
ช่ วงเวลาแห่งการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ!ง
ส่วนงานที! 2
ส่วนงานที! 3

ตลอดช่วงเวลา
ส่วนงานที! 1
ส่วนงานที! 3

- ขายเครื! องโทรศัพท์เคลื!อนที!และอุปกรณ์
- บริ การสื! อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง

- บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!
- บริ การสื! อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง

รวม
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33,202
6,046

33,159
5,893

3,129
42,377

2,663
41,715

6,046

5,893

126
6,172

198
6,091

33,202

33,159

3,003
36,205
42,377

2,465
35,624
41,715

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน
หน่ วย : ล้ านบาท
2563

2564
รายได้จากลูกค้ าภายนอก
ส่วนงานที! 1
ส่วนงานที! 2
ส่วนงานที! 3

- บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!
- ขายเครื! องโทรศัพท์เคลื!อนที!และอุปกรณ์
- บริ การสื! อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง

รวม
ช่ วงเวลาแห่งการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ!ง
ส่วนงานที! 2
ส่วนงานที! 3

ตลอดช่วงเวลา
ส่วนงานที! 1
ส่วนงานที! 3

- ขายเครื! องโทรศัพท์เคลื!อนที!และอุปกรณ์
- บริ การสื! อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง

- บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!
- บริ การสื! อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง

99,555
22,448

100,638
18,485

8,992
130,995

7,693
126,816

22,448

18,485

526
22,974

604
19,089

99,555

100,638

8,466

7,089
107,727
126,816

108,021
130,995

รวม

15. ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
การรับรู ้ภาษีเงินได้ข" ึนอยู่กบั การประมาณการที!ดีที!สุดของฝ่ ายบริ หารเกี!ยวกับอัตราภาษีเงินได้ประจําปี ถัวเฉลี!ย
ถ่วงนํ"าหนักที!คาดไว้สําหรั บปี ทางการเงิน เต็มปี ที! ใช้กับรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้
ที! แ ท้จ ริ ง รวมในการดําเนิ น งานสํ า หรั บ งวดสามเดื อนและงวดเก้า เดื อ นสิ" น สุ ด วัน ที! 30 กัน ยายน 2564 ของ
กลุ่ ม บริ ษทั คือ ร้อยละ 18.00 และร้อยละ 18.15 ตามลําดับ และของบริ ษัท คือ ร้ อยละ 0.53 และร้อยละ 0.47
(สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดื อนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2563 : ของกลุ่มบริ ษทั คือ ร้อยละ 15.72 และ
ร้อยละ 16.35 ตามลําดับ และของบริ ษ ัท คือ ร้ อยละ 0.43 และร้ อยละ 0.65 ตามลําดับ) การเปลี! ยนแปลงของ
อัตราภาษีเงินได้ที!แท้จริ งของงบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ที!ไม่ตอ้ งเสียภาษี
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
16. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั"นพื"นฐานสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564 และ 2563 คํานวณ
จากกํ า ไรสํ า หรั บ งวดที! เ ป็ นส่ วนของผู ้ถื อ หุ ้ น สามั ญ ของกลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท และจํา นวนหุ้ น สามั ญ
ที!ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยถัวเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนักดังนี"
สําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน

กําไรที"เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั!นพื!นฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถี ัวเฉลี"ยถ่ วงนํ!าหนัก (ขั!นพื!นฐาน)
กําไรต่ อหุ้น (ขั!นพื!นฐาน) (บาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
6,374
6,513
2,974
2,974
2.14
2.19

(ล้ านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
6,374
6,513
2,974
2,974
2.14
2.19

งบการเงินรวม
2564
2563
20,059
20,270
2,974
2,973
6.75
6.82

(ล้ านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
20,059
20,270
2,974
2,973
6.75
6.82

สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน

กําไรที"เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั!นพื!นฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถี ัวเฉลี"ยถ่ วงนํ!าหนัก (ขั!นพื!นฐาน)
กําไรต่ อหุ้น (ขั!นพื!นฐาน) (บาท)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน 2564 และ 2563 คํานวณจาก
กําไรสําหรับงวดที!เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และจํานวนหุ ้น สามัญที!ออกจําหน่าย
แล้วระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวั เฉลี!ยถ่วงนํ"าหนักหลังจากที!ได้ปรับปรุ งผลกระทบของหุ ้นปรับลดดังนี"
สําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน
งบการเงินรวม
2564
2563
6,374
6,513
6,374
6,513

กําไรที!เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (ขั"นพืน" ฐาน)
กําไรที"เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี!ยถ่วงนํ"าหนัก (ขั"นพื"นฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถี ัวเฉลี"ยถ่ วงนํ!าหนัก (ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

2,974
2,974
2.14

2,974
2,974
2.19

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
6,374
6,513
6,374
6,513
2,974
2,974
2.14

2,974
2,974
2.19

สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน
งบการเงินรวม
2564
2563
20,059
20,270
20,059
20,270

กําไรที!เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (ขั"นพื"นฐาน)
กําไรที"เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี!ยถ่วงนํ"าหนัก (ขั"นพื"นฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถี ัวเฉลี"ยถ่ วงนํ!าหนัก (ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)
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2,974
2,974
6.75

2,973
2,973
6.82

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
20,059
20,270
20,059
20,270
2,974
2,974
6.75

2,973
2,973
6.82

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
17. เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการเมื!อวันที! 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ในอัตราหุ ้นละ 7.34 บาท ซึ! งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 3.78 บาท ในการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลเมื!อวันที! 3 กันยายน 2562
ต่อมาในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื!อวันที! 25 มี นาคม 2563 คณะกรรมการได้อนุมตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่า งกาลสํ าหรั บ หุ้ น สามัญ ในอัตราหุ้น ละ 3.56 บาท เป็ นจํานวนเงิน ทั"งสิ" น 10,584 ล้า นบาท เงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในวัน ที! 22 เมษายน 2563 และในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เมื!อวันที! 23 กรกฎาคม 2563 ที!ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2562 รวม
หุ ้นละ 7.34 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทั"งสิ" น 21,823 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 70 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 เพิ!มเติมอีก
เมื!อวันที! 6 สิ งหาคม 2563 ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิ ให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลอัตรา
หุ ้ น ละ 3.24 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 9,634 ล้า นบาท เงิ น ปั นผลระหว่างกาลดังกล่ า วจ่ ายให้ แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ในวันที!
3 กันยายน 2563
ในการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เมื!อวันที! 29 มี นาคม 2564 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงิน ปั นผลในอัต ราหุ้น ละ 6.92 บาท ทั"งนี" บริ ษ ัท ได้จ่า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลสํ าหรับ หุ ้น สามัญ ในอัตรา
หุ น้ ละ 3.24 บาท เมื!อวันที! 3 กันยายน 2563 ดังนั"นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 3.68 บาท เป็ นจํานวน
เงินทั"งสิ"น 10,942 ล้านบาท ซึ!งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว เมื!อวันที! 20 เมษายน 2564
เมื!อวันที! 3 สิ งหาคม 2564 ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิ ให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลอัตรา
หุ ้น ละ 3.45 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น 10,260 ล้านบาท เงิ น ปั น ผลระหว่างกาลดังกล่ าวจ่า ยให้ แก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น ในวัน ที!
1 กันยายน 2564
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
18. บุคคลหรื อกิจการที"เกี"ยวข้ องกัน
กิ จการและบุ คคลที!ควบคุ มบริ ษัทหรื อถู กควบคุ มโดยบริ ษ ัทหรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกับบริ ษัททั"งทางตรง
หรื อทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้อง
กับ บริ ษทั บริ ษัท ย่อยและบริ ษทั ย่อยลํา ดับ ถัด ไป บุค คลที! เ ป็ นเจ้า ของส่ ว นได้เ สี ย ในสิ ท ธิ อ อกเสี ย งของ
บริ ษ ัท ซึ! งทํา ให้ผู ้เ ป็ นเจ้า ของดัง กล่า วมี อิท ธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ เหนื อกิ จการ ผูบ้ ริ ห ารสําคัญรวมทั"ง
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และสมาชิกในครอบครัวที!ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั"น กิจการและบุคคลทั"งหมดเป็ น
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันซึ! งอาจมี ข" ึนได้ ต้องคํานึ งถึงรายละเอียด
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั และบริ ษัทได้ด าํ เนิ นการค้าตามปกติกบั กิ จการที!เกี! ยวข้องกัน โดยกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ได้คิดราคาซื" อ-ขายสิ นค้า และบริ การกับบุคคลที!เกี!ยวข้องกันด้วยราคาที!สมเหตุสมผล มีการเปรี ยบเทียบ
กับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั"นๆ แล้ว โดยมีเงื!อนไขต่างๆ ตามปกติ ธุรกิ จ รายการค่าที!ปรึ กษาและบริ หารงาน
คิดราคาตามที!ตกลงร่ วมกัน โดยคํานวณจากสัดส่วนการทํางานที!บริ ษทั ได้ทาํ ให้กบั บริ ษทั ผูว้ า่ จ้างในแต่ละปี
ความสัมพันธ์ที!กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกัน มีดงั นี"
ชื" อกิจการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อินทัช โฮลดิ"งส์ จํากัด (มหาชน)
(“อินทัช”) และกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
(“กลุ่มอินทัช”)
Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
(“Singtel”) และกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
(“กลุ่ม Singtel”)
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน! ไฮเวย์ จํากัด
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จํากัด
บริ ษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จํากัด
Digital Games International PTE.
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!

ประเทศที"จัดตั!ง
ลักษณะความสัมพันธ์
/สั ญชาติ
ไทย
กิจการที!อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั
ไทยและลาว อินทัชเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที!มีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั
และมีกรรมการร่ วมกัน
สิ งคโปร์

Singtel เป็ นผูถ้ ือหุ้นที!มีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั
และมีกรรมการร่ วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิงคโปร์
ไทย

บริ ษทั อินฟอร์เมชัน! ไฮเวย์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จํากัด เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จํากัด เป็ นการร่ วมค้า
Digital Games International PTE. เป็ นการร่ วมค้า
เป็ นบุคคลที!เกี!ยวข้องกับกรรมการของบริ ษทั หรื อกิจการ
ที!มีกรรมการบริ ษทั ร่ วมกัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการที! สํ า คัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที! เกี! ย วข้องกัน สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นและงวดเก้า เดื อ นสิ" น สุ ด วัน ที!
30 กันยายน มีดงั นี"
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
รายได้ จากการให้ บริการและให้ เช่ าอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รวม
เงินปันผลรับจาก
บริ ษทั ย่อย
รายได้ ทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม
รายได้ อ"นื
บริ ษทั ย่อย
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
รวม

452

-

11
11
74
96

8
3
22
33

-

490
-

452

490

-

-

10,890

10,356

-

-

138

78

1
1

-

2
2
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-

2
3
5

138

78

17

8

-

17

8

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ค่ าเช่ าและค่ าบริการอื"น
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รวม

-

-

14
1
4

14
34
17
16
16
97

20
25
13
16
3
77

1

2

1

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั"นของพนักงาน

38

43

38

ซื!อสิ นทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ อื"นๆ
กลุ่มอินทัช

2

25

ค่ าโฆษณา
กลุ่มอินทัช

ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รวม

-

-

33

-

43

-

6
1
3
60
63

-

19

3
78
81
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-

31
2

7

7
7

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินปันผลจ่ าย
อินทัช
Singtel
รวม

4,149
2,392
6,541

3,896
2,247
6,143

4,149
2,392
6,541

3,896
2,247
6,143

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
รายได้ จากการให้ บริการและให้ เช่ าอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รวม
เงินปันผลรับจาก
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม
รายได้ ทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม

26
19
1
190
236

-

1,468
1
1,469

9
9

23,065
23,065

19,964
19,964

15
15

1
1
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28
13
1
68
110

1,355
1
1,356

-

-

309
-

320
-

309

320

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
รายได้ อ"นื
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
รวม
ค่ าเช่ าและค่ าบริการอื"น
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รวม

-

12
6
18

-

-

49

44

34
3
4

51
5

96
209
56
48
5
414

1

11

1

119
1
120

121
2
123

119
1
120
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44
-

52
144
53
46
19
314

ค่ าโฆษณา
กลุ่มอินทัช
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั"นของพนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
รวม

5
5
6
16

-

-

49

-

-

41

56

-

121
2
123

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ซื!อสิ นทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ อื"นๆ
กลุ่มอินทัช
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รวม
เงินปันผลจ่ าย
อินทัช
Singtel
รวม

7

-

37

3

1
8
231
240

2
10
131
143

8,575
4,944
13,519

8,178
4,715
12,893
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19
1
-

-

31
-

20

31

8,575
4,944
13,519

8,178
4,715
12,893

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกัน ณ วันที! 30 กันยายน 2564 และวันที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี"
งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินฝากธนาคาร
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
ลูกหนีก! ารค้าและลูกหนีห! มุนเวียนอื"น
ลูกหนีก! ารค้ า
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รายได้ ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!

141

-

-

17
26
3
52
98

-

1

5
9
11
1
16
37

-

-

6

6
12

-

-

61

-

-

63

1
1
134
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53

1
-

6
2
5
9
16
53

14

1

1
24
10
35
133

รวมลูกหนีก! ารค้า
ลูกหนีอ! "ืน
- ลูกหนี"อ!นื
บริ ษทั ย่อย
- ดอกเบี"ยค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวมลูกหนีอ! "ืน
รวมลูกหนีก! ารค้าและลูกหนีห! มุนเวียนอื"น

137

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563

15
15

62
-

124
136

62
77

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รวม
เงินให้ กู้ยืมระยะสั! นแก่กจิ การที"เกี"ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย

7
20
417
4
1
449

12
447
7
466

-

-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
-

61,155

-

52,543

ณ วันที! 30 กันยายน 2564 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกันเป็ นตัว# สัญญาใช้เงินประเภทเรี ยกคืน
เมื!อทวงถาม ซึ!งมีอตั ราดอกเบี"ยเฉลี!ยร้อยละ 0.77 ต่อปี (ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563 : เฉลี!ยร้อยละ 0.47 ต่อปี )
รายการเคลื!อ นไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั"นแก่กิจการที! เกี!ยวข้องกันสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน
มีดงั นี"
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินให้ กู้ยืมระยะสั! นแก่ กิจการที"เกี"ยวข้ องกัน
ณ วันที! 1 มกราคม
เพิม! ขึ"น
ลดลง
ณ วันที" 30 กันยายน

-
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-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
52,543
16,110
(7,498)
61,155

50,499
12,835
(11,557)
51,777

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
เงินให้ กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที"เกี"ยวข้องกัน
การร่ วมค้า

70

-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563
-

-

ณ วันที! 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที! เกี!ยวข้องกันเป็ นสัญญาให้บริ การสิ นเชื! อ
ซึ!งมีอตั ราดอกเบี"ยเฉลี!ยร้อยละ 4.32 ต่อปี
รายการเคลื !อ นไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่ กิจการที!เกี! ยวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน
มีดงั นี"
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินให้ กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที"เกี"ยวข้ องกัน
ณ วันที! 1 มกราคม
เพิ!มขึ"น
ณ วันที" 30 กันยายน

70
70
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-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
เจ้ าหนีก! ารค้าและเจ้ าหนีห! มุนเวียนอื"น
เจ้ าหนีก! ารค้า
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รวมเจ้ าหนีก! ารค้า
เจ้ าหนีอ! ื"น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่วม
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รวมเจ้ าหนีอ! ื"น
รวมเจ้ าหนีก! ารค้าและเจ้ าหนีห! มุนเวียนอื"น

-

4
60
6
4
15
89

-

หนีส! ิ นตามสัญญาเช่ า
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวม
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563

28
43
6
2
1
80

1
24
-

2
2
1
6
20
31
120

17
3
1
10
85
116
196

8
21
427
4
460

13
7
459
1
480

5
1
8
-

25

14

7
1

20
1

-

8
33

-

21
35

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
เงินกู้ยืมระยะสั! นจากกิจการที"เกี"ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

-

-

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
4,950

5,080

ณ วันที! 30 กันยายน 2564 เงิน กูย้ ืม ระยะสั"นจากบริ ษทั ที!เกี!ยวข้อ งกันของบริ ษทั เป็ น ตัว# สัญญาใช้เงิน ประเภท
เรี ยกคืนเมื!อทวงถาม ซึ! งมีอตั ราดอกเบี" ยเฉลี!ยร้อยละ 0.49 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน (ณ วันที! 31 ธันวาคม 2563 :
เฉลี!ยร้อยละ 0.58 ต่อปี )
รายการเคลื!อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดือนสิ" นสุ ดวันที! 30 กันยายน
มีดงั นี"
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินกู้ยืมระยะสั! นจากกิจการที"เกี"ยวข้ องกัน
ณ วันที! 1 มกราคม
เพิม! ขึ"น
ลดลง
ณ วันที" 30 กันยายน

-

400
(400)

-

2,100
(2,100)
-

งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
31 ธันวาคม
30 กันยายน
2564
2563
ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที"เกี"ยวข้องกัน
ที"ครบกําหนดชําระภายในหนึ"งปี
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!

750
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-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
5,080
1,590
(1,720)
4,950

4,920
800
(1,340)
4,380

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563

-

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที"เกีย" วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รวม

14,249
14,999

14,999
14,999

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563
-

-

ณ วันที! 30 กันยายน 2564 และวันที! 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
ซึ!งมีอตั ราดอกเบี"ยในอัตรา 6MTHBFIX บวกด้วยส่วนเพิ!ม โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี"ยทุกงวดครึ! งปี ทยอยชําระ
เงินต้นทั"งหมด 14 งวด เริ! มปี 2565 จนถึงปี 2571 โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
หุ้นกู้ระยะยาว
กลุ่มอินทัช
บุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกันอืน!
รวม

73
35
108

15
44
59

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
73
15
88

-

สั ญญาสํ าคัญที"ทํากับกิจการที"เกี"ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบุคคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกัน และมีภาระผูกพันที!จะต้องรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอั ต ราและเงื! อ นไขตามที! ร ะบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญา สั ญ ญาสํ า คั ญ ที! ท ํ า กั บ บุ ค คลหรื อกิ จ การที! เกี! ย วข้ อ งกั น
มีดงั ต่อไปนี"
1)

กลุ่มบริ ษทั มีการทําสัญญาระหว่างกันในการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงับ
สัญญาเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื!อนไขของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2)

กลุ่ มบริ ษ ัท มี การทําสั ญ ญาระหว่า งกัน ในการให้บ ริ การพื"น ที! และระบบพื" น ฐานในการติ ด ตั"งอุ ป กรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิ ทธิ บ อกเลิ กสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่า วล่วงหน้า เป็ น เวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
3)

บริ ษทั ย่อยได้รับการให้บริ การข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์จากบริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด
(“ACC”) ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดย ACC จะให้บริ การข้อมูลข่าวสาร รวมทั"งให้คาํ แนะนําและแก้ไขปั ญหา
ในการใช้บริ การแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั

4)

บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด
(มหาชน) (“TMC”) ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม โดย TMC จะเป็ นผูจ้ ัดหาบุคลากรและศูนย์ให้ข่าวสารทาง
โทรศัพท์ เพื!อดําเนิ นการให้บริ การข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ โดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดย
แจ้งเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

5)

กลุ่ มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ ษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในการให้ บริ การชําระค่ า
สินค้าหรื อบริ การผ่านการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้
โดยแจ้งเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

6)

บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิ ค การ์ ด จํากัด และบริ ษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษ ัทย่อย ได้เข้าทํา
สัญญากับบริ ษทั เอไอเอส ดิ จิทลั ไลฟ์ จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในการจําหน่ ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ และ
บัตรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 30 วัน

7)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ ษทั เอไอเอส ดิจิทลั ไลฟ์ จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในการบรรจุภณั ฑ์บตั รโดย
คู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

8)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การเครื อข่ายระหว่างประเทศกับกลุ่ม Singtel ซึ!งเป็ นบริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกันโดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

9)

กลุ่ ม บริ ษัท ได้ท ําสั ญญากับบริ ษัท ไมโม่ เทค จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษ ัทย่อย และบริ ษ ัท เอดี เวนเจอร์ จํากัด
(มหาชน) ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ในการให้บริ การรวบรวมข้อมูลบริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื!อนที!หรื อ
อุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

10) บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ ท เวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ! งเป็ นบริ ษัทย่อย ได้ทาํ สัญญาเช่ าช่ องสั ญญาณ
ดาวเทียมจากบริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) ซึ!งเป็ นบริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน โดย AWN ตกลงชําระค่าบริ การเป็ น
รายเดือนตามอัตราและเงื!อนไขที!ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลถึงวันที! 19 พฤศจิกายน 2565
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
11) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาระบบเคเบิล" ใยแก้วนําแสงและ
สิ! งอํานวยความสะดวกกับบริ ษทั อินฟอร์เมชัน! ไฮเวย์ จํากัด (“IH”) ซึ! งเป็ นบริ ษทั ร่ วม โดย IH ให้บริ การ
ระบบเคเบิ"ลใยแก้วนําแสงรวมถึงให้บริ การสิ! งอํานวยความสะดวกในพื"นที!เฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
12) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด ซึ!งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ทีซี บรอดคาสติง" จํากัด
ซึ! ง เป็ นบริ ษ ทั ที! เ กี! ย วข้อ งกัน เพื!อ รั บ บริ ก ารอุป กรณ์ร ะบบดาวเที ย มและสัญ ญาณโทรทัศ น์ โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
13) บริ ษทั ซุ ปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส
เน็ ทเวอร์ ค จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษ ัทย่ อย เพื! อรับบริ การเช่ าเครื! องและอุปกรณ์ เพื!อให้บริ การโทรคมนาคม โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
14) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย และ บริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
ซึ! งเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้อม ได้ท าํ สัญญาพัฒนาโครงสร้างพื"นฐานโครงข่ายใยแก้วนําแสงกับ บริ ษทั อมตะ เน็ท
เวอร์ ค จํากัด ซึ! งเป็ นการร่ วมค้า โดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิ กสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
15) บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากับ บริ ษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จํากัด ซึ! งเป็ น
การร่ วมค้า เพื!อรับบริ การเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ และการชําระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ โดยคู่สัญญามีสิ ทธิ บอกเลิ ก
สัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
16) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย ว่าจ้างให้บริ ษัท ไมโม่เทค จํากัด
ซึ!งเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้บริ หารคะแนนสะสม และจัดกิจกรรมแลกสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้าของ AWN โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสือบอกล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
19. เครื"องมือทางการเงิน
การจัดประเภทสัญญาอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้าและสัญญาอัตราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน ณ วันที! 30 กันยายน 2564
และวันที! 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวม มีดงั นี" (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้ านบาท
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2564
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื!น
สัญญาอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า
616
616
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
616
รวมสิ นทรัพย์
หนีส! ิ นหมุนเวียน
หนี"สินทางการเงินหมุนเวียนอื!น
สัญญาอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า
รวมหนีส! ิ นหมุนเวียน

-

หนีส! ิ นไม่หมุนเวียน
หนี"สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื!น
สัญญาอัตราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน
รวมหนีส! ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส! ิ น
รวม

(297)
(297)

(839)
(839)
(839)
(223)
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(1,225)
(1,225)
(1,522)
(1,522)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการเคลื! อ นไหวของสั ญ ญาอัต ราแลกเปลี! ย นล่ ว งหน้ า และสั ญ ญาอั ต ราดอกเบี" ยแลกเปลี! ย นสํ า หรั บ
งวดเก้าเดือนสิ" นสุดวันที! 30 กันยายน ในงบการเงินรวม มีดงั นี" (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
ยอด ณ วันที"
1 มกราคม
2564
สินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื!น
สัญญาอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า

การเปลี"ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ระหว่ างงวด

616

-

หนีส! ินหมุนเวียน
หนี"สินทางการเงินหมุนเวียนอื!น
สัญญาอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า
หนีส! ินไม่ หมุนเวียน
หนี"สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื!น
สัญญาอัตราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
ยอด ณ วันที"
30 กันยายน
2564

616

(297)

297

(1,225)

386

(839)

(1,522)

1,299

(223)

ยอด ณ วันที"
1 มกราคม
2563

การเปลี"ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ระหว่ างงวด

-

หน่วย : ล้านบาท
ยอด ณ วันที"
30 กันยายน
2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื!น
สัญญาอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า

1

127

128

หนีส! ินหมุนเวียน
หนี"สินทางการเงินหมุนเวียนอื!น
สัญญาอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า
สัญญาอัตราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน

(129)
(132)

90
54

(39)
(78)

(814)

(321)

(1,135)

(1,074)

(50)

(1,124)

หนีส! ินไม่ หมุนเวียน
หนี"สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื!น
สัญญาอัตราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน
รวม
- 55 -

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
20. ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไ" ม่ เกี"ยวข้องกัน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที!ไม่เกี!ยวข้องกัน ณ วันที! 30 กันยายน 2564 และวันที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี"
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
สัญญาที!ยงั ไม่ได้รับรู ้
อาคารและอุปกรณ์
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

6,130
375

หน่ วย : ล้าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563

5,059
145

5

8

-

-

40,083*

-

-

ใบอนุญาตให้ใช้ คลื"นความถีโ" ทรคมนาคม
สกุลเงินบาท

1, 9

-

ค่าบริการและค่าบํารุงรักษา
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ใบสั"งซื!อสิ นค้ าและวัสดุคงเหลือ
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
*

2,564
29

1,763
20

48

39

-

-

17,697
16

13,396
7

-

-

ผลต่างจากการวัดมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมค้างจ่ายคลื!นความถี! 900 MHz ตามเงื!อนไขเดิมและ
เงื! อนไขใหม่ จํานวน 3,284 ล้านบาท ถู ก ปรั บ ปรุ ง กับ ต้น ทุ น การได้รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ค ลื! น ความถี! 700 MHz
โดยบริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!ดงั กล่าวเมื!อ
วันที! 15 มกราคม 2564
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งบการเงินรวม
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
ภาระผูกพันอื"น
เงินบาท
สัญญาอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า
หนังสื อคํ"าประกันจากธนาคาร
- ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!
โทรคมนาคมค้างจ่าย
- อื!นๆ
รวม
เงินดอลลาร์ สหรัฐ
อื!นๆ
รวม

หน่ วย : ล้าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที"
ณ วันที"
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563

8,714

7,950

-

-

88,017
2,623
99,354

66,684
2,741
77,375

-

-

1
1

-

-

38
38

169
169

-

สั ญญาที"สําคัญ
- กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าและบริ การสําหรับที!ทาํ การสํานักงาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน โดย
มีระยะเวลาการเช่าตั"งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายุได้
-

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การกับบริ ษทั แห่ งหนึ! ง โดยกลุ่มบริ ษทั ได้รับบริ การด้านการใช้โครงสร้างพื"นฐาน
โทรคมนาคมและการบริ การทั!วไปอื! น ตามที! ระบุ ไว้ในสั ญ ญา โดยกลุ่ มบริ ษ ัทจะจ่ ายค่าธรรมเนี ยมจาก
การบริ การในอัตราตามที!ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสิ" นสุ ดลงก็ต่อเมื!อฝ่ ายหนึ! งฝ่ ายใดยื!นจดหมาย
บอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 90 วัน

-

เมื!อวันที! 5 มกราคม 2561 บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาบริ การกับ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“TOT”) โดย AWN ขอใช้บริ การใน
เรื! อง การใช้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื!อนที! ภายในประเทศ โดยมี ระยะเวลาตั"งแต่วนั ที! 1 มี นาคม
2561 ถึงวันที! 3 สิ งหาคม 2568 โดย AWN ได้นาํ หนังสื อคํ"าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ของธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศเป็ นจํานวน 720 ล้านบาท เป็ นหลักประกัน โดยมีอายุต" งั แต่วนั ลงนาม ถึงวันที!พน้ จากข้อผูกพัน
ตามสัญญา
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-

เมื!อวันที! 5 มกราคม 2561 บริ ษทั ซุ ปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“SBN”) ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษ ัท ได้ลงนามในสั ญ ญาเช่ าเครื! องและอุ ป กรณ์ เพื! อ ให้บริ การโทรคมนาคมกับ บริ ษ ัท ที โอที จํา กัด
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็ นผูใ้ ห้เช่าเครื! องและอุปกรณ์เพื!อให้บริ การโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตั"งแต่วนั ที! 1 มี นาคม 2561 ถึงวันที! 3 สิ งหาคม 2568 โดย SBN ได้นําหนังสื อคํ"าประกันชนิ ดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเป็ นจํานวน 525 ล้านบาท วางเป็ นหลักประกัน โดยมีอายุต" งั แต่วนั ลงนาม
ถึงวันที!พน้ จากข้อผูกพันตามสัญญา

-

เมื!อวันที! 4 กันยายน 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามร่ วมกับบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“TOT”) ในสัญญา
ระงับข้อพิพาทและให้บริ การเกี!ยวกับเสาโทรคมนาคม โดยกลุ่มบริ ษทั ตกลงใช้บริ การเสาโทรคมนาคมของ
TOT โดยมีระยะเวลาตั"งแต่วนั ที! 1 มกราคม 2562 ถึงวันที! 31 ธันวาคม 2571 โดยกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ หนังสื อ
คํ"า ประกั น ชนิ ด เพิ ก ถอนไม่ ไ ด้ ข องธนาคารพาณิ ชย์ใ นประเทศเป็ นจํา นวน 434 ล้ า นบาท วางเป็ น
หลักประกัน โดยมีอายุต" งั แต่วนั ลงนาม ถึงวันที!พน้ จากข้อผูกพันตามสัญญา

-

เมื! อ วัน ที! 17 สิ ง หาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ล งนามร่ วมกับ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(“กสท”) ใน “สัญญาระงับข้อพิพาทและให้บริ การเกี!ยวกับเสาโทรคมนาคม” โดยกลุ่มบริ ษทั ตกลงเช่าใช้
บริ การเสาโทรคมนาคมของ กสท. และ กสท. ตกลงใช้บริ การพื"นที!และบริ การบํารุ งรักษาเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวจากบริ ษทั โดยมีระยะเวลาตั"งแต่วนั ที! 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที! 15 กันยายน 2568

21. เหตุการณ์ สําคัญ ข้ อพิพาททางการค้าและคดีความที"สําคัญ
เมื! อวัน ที! 7 มกราคม 2564 บริ ษ ัท ที โอที จํากัด (มหาชน) (“ที โ อที ” ) และ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (“กสท.”) ควบรวมกิจการเป็ นหนึ!งบริ ษทั ในนาม บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) (“เอ็นที”)
ในวันที! 8 กันยายน 2564 บริ ษทั และ DPC ได้บรรลุขอ้ ตกลงกับเอ็นที ในการระงับข้อพิ พาทต่างๆ อันได้แก่ขอ้
พิพาทในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 กรณี ส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ข้อพิพาทเฉพาะของบริ ษทั ในลําดับที! 1) 2) และ 6) ข้อพิพาทของ DPC ในลําดับที! 3) 4) 5) 6) และ 9)
ทั"งนี" บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าตอบแทนเพื!อระงับข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่เอ็นทีเป็ นจํานวนเงินสุ ทธิ 448 ล้านบาท โดยมี
หลายรายการที!เกี!ยวข้องระหว่าง เอ็นที บริ ษทั และ DPC โดยผลจากการระงับข้อพิพาทดังกล่าวทําให้รายได้คา้ งรับ
ลดลงจํานวน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
และประมาณการสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่ายลดลงจํานวน 1,888 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะกิ จการ โดยไม่มี ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดื อนสิ" นสุ ดวันที!
30 กันยายน 2564
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โดยบริ ษทั DPC และเอ็นที ต่างได้ดาํ เนิ นการถอนคําฟ้อง คําร้องของข้อพิพาทต่าง ๆ ที!ตกลงระงับกันในครั"งนี" ต่อ
ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสู งสุ ดแล้วแต่กรณี และตกลงที!จะไม่ร"ื อฟื" นการฟ้ องคดีหรื อเสนอข้อพิพาท
ดังกล่าวขึ"นมาอีก
เฉพาะบริษัท
1)

สัญญาการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”)

ตามพระราชบัญ ญั ติ ก ารประกอบการกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชื! อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริ ษัทได้ท าํ สัญญา
การเชื! อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผูร้ ับใบอนุ ญาตรายอื!น โดยได้ผ่านการเห็ นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี
ผลบังคับใช้ของสัญญาเป็ นดังนี"
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ผู้ประกอบการ
บริ ษทั โทเทิ!ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน! จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน! จํากัด
(เดิมชื!อ บริ ษทั เรี ยล ฟิ วเจอร์ จํากัด)

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

เมื!อวันที! 31 สิ งหาคม 2550 บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื!นฟ้องสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ต่ อ ศาลปกครองกลาง เพื! อ ขอเพิ ก ถอนประกาศฯ ดังกล่ า ว วัน ที! 15 กัน ยายน 2553
ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียื!นฟ้ องขอเพิกถอนประกาศของ กทช. ว่าด้วยการใช้และ
เชื! อมต่อ โครงข่า ยโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และ ที โ อที ได้ยื!น อุท ธรณ์ต่อ ศาลปกครองสู งสุ ด แล้ว และเมื!อ
วันที! 4 กุมภาพันธ์ 2551 ทีโอที ได้มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า บริ ษทั ควรรอให้ศาลมีคาํ พิพากษาเพื!อยึดถื อ
เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ตั ิต่อไป และหากบริ ษ ัทดําเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ ก่อนศาลมีคาํ พิพากษาถึ งที!สุด ทีโอที จะไม่รับรู ้ และบริ ษทั จะต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการดําเนิ นการ
ดังกล่าว
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ตามสั ญญาอนุ ญาตให้ ดําเนิ นกิ จการบริ การโทรศัพ ท์เคลื! อนที! (“สั ญญาอนุ ญาตฯ”) กําหนดให้บ ริ ษัทต้องจ่ าย
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็ นรายปี โดยจ่ายเป็ นจํานวนเงินขั"นตํ!าตามที!สัญญากําหนดในแต่ละปี หรื อ
ในอัตราร้อยละของรายได้ และผลประโยชน์อื!นใดที!บริ ษทั พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ
ทั"งสิ" น จํานวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจํานวนนั"น อย่างไรก็ตาม ค่าเชื! อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นรายการ
ที! ต้องปฏิ บ ัติ ตามกฎหมาย และที โอที ต้อ งการรอคําพิ พ ากษาถึง ที! สุ ดในเรื! อง ขอเพิ กถอนประกาศฯ จากศาล
จึ งเป็ นรายการที!บริ ษัทคาดว่าจะมี การเจรจาตกลงเรื! องวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ในเวลาต่อมา
เพื!อให้ เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง บริ ษัทจึงคํานวณค่ าผลประโยชน์ ตอบแทนรายปี จากรายได้สุ ทธิ ตามที!
ปฏิ บัติในทางเดี ยวกันทั"งอุตสาหกรรมกิ จการโทรคมนาคม ส่ วนจํานวนผลประโยชน์ ตอบแทนที! บริ ษทั ต้องจ่าย
ให้แก่ทีโอทีน" นั ขึ"นอยู่กบั ผลการตัดสิ นจากศาลในเรื! องขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริ ษทั กับ
ที โอที ในภายหลังโดยบริ ษทั จะปรับปรุ งรายการในงบการเงินในงวดที!การเจรจาตกลงสิ" นสุ ดลง ซึ! งผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั เชื!อว่าจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายมากไปกว่าจํานวนที!บนั ทึกไว้อย่างมีสาระสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้พิจารณาหนังสื อของ ทีโอที ดังกล่าวและกฎหมายที!เกี!ยวข้องประกอบกับความเห็นของ
ที!ปรึ กษากฎหมาย ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็ น ว่าการไม่ปฏิ บัติตามสัญญาการเชื! อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้างต้น อาจถื อได้ว่าเป็ นการขัดต่อประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื! อมต่อโครงข่าย บริ ษัท จึงได้ตดั สิ น ใจ
ปฏิบตั ิตามสัญญาการเชื!อมต่อโครงข่าย ซึ! งเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที!มีผลใช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั โดย
ออกใบแจ้งหนี"เพื!อเรี ยกเก็บค่าเชื!อมต่อโครงข่ายจากคู่สัญญา
ในวันที! 30 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ได้นําส่ งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื! อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคมตั"งแต่
เดื อนกุมภาพันธ์ 2550 ถึ งเดือนมิ ถุนายน 2551 จํานวนเงิน 761 ล้านบาท ซึ! งคํานวณจากรายได้สุทธิ ตามอัตราและ
วิธีคิดคํานวณของบริ ษทั ให้แก่ทีโอที ซึ! งต่อมาได้มีการจัดตั"งคณะทํางานเจรจาเกี!ยวกับอัตราผลประโยชน์ตอบแทน
จากค่าเชื! อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคมระหว่างบริ ษทั กับทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมีข ้อยุติร่วมกันได้ เนื! องจากที โอที
ต้องการให้บริ ษทั ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้จากค่าเชื! อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที!บริ ษทั ได้รับทั"งจํานวนตามอัตรา
ร้ อยละที! ก ําหนดไว้ในสั ญญาอนุ ญาตฯ โดยมิ ให้บริ ษัทนําค่า เชื ! อ มต่อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมที ! บ ริ ษ ัท ถู ก
ผู ป้ ระกอบการรายอื! น เรี ย กเก็ บ มาหัก ออกก่ อ น ในวันที! 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงได้มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั
ชําระเงิ นผลประโยชน์ จากรายได้ค่ าเชื! อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการที! 17 - 20 เป็ นเงิ นรวม 17,803
ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไม่เห็นด้วยโดยได้มีหนังสื อโต้แย้งคัดค้าน
ไปยังทีโอที และบริ ษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดํา
ที! 19/2554 แล้ ว เมื! อวัน ที! 9 มี นาคม 2554 เพื! อให้ คณะอนุ ญาโตตุ ลาการมี ค ําชี" ขาดว่ า ที โอที ไม่ มี สิ ท ธิ เรี ยกร้ อง
เงินผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว
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ในวันที! 29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ย!นื คําเสนอข้อพิพาท เลขที! 55/2557 เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้
ของค่ า เชื! อมต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมของปี ดํ า เนิ นการที! 21 - 22 เป็ นจํ า นวนเงิ น รวม 9,984 ล้ า นบาท
พร้ อมดอกเบี" ยในอัตราร้ อยละ 1.25 ต่อเดือนของจํานวนเงิ น ที! ค ้างชําระในแต่ ละปี นับ จากวัน ผิด นัดจนกว่า
จะชําระเสร็ จสิ" น และขอรวมพิจารณากับคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดําที! 19/2554
เมื! อ วัน ที! 23 สิ ง หาคม 2559 บริ ษัทได้เสนอข้อพิ พาทต่ อสํ านั กระงับข้อพิ พาท สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการเป็ น
ข้อพิพาทหมายเลขดําที! 83/2559 เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ ชี"ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ$ เรี ยกร้องส่ วนแบ่งรายได้
เพิ!มเติมของค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการที! 23 - 25 เป็ นจํานวนเงินรวม 8,368 ล้านบาท พร้ อม
ดอกเบี"ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจํานวนเงินที!คา้ งชําระในแต่ละปี ตามหนังสื อที โอทีแจ้งมา
วันที! 17 สิ งหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ ชี"ขาดข้อพิพาทหมายเลขดําที! 19/2554 โดยยกข้อเรี ยกร้องแย้ง
ของทีโอที ที!ให้บริ ษทั ชําระเงินผลประโยชน์จากรายได้ค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปี ดําเนินการที! 17 20 เป็ นเงินรวม 17,803 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ เรี ยกร้อง
เงิ นจํานวนดังกล่าว และห้ามไม่ให้ทีโอที เรี ยกร้องการบังคับตามหนังสื อคํ"าประกัน การปฏิบตั ิ ตามสัญญาและ
หนังสื อคํ"าประกันรายได้ข" นั ตํ!าของปี ดําเนิ นการที! 17 - 20 และขณะเดียวกันคณะอนุ ญาโตตุลาการยังได้มีคาํ ชี"
ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที! 55/2557 ของที โอที และให้ทีโอที คืน เงินส่ วนแบ่งรายได้ค่าเชื! อมต่ อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที! บริ ษัทชําระไว้เกิ นจํานวน 110 ล้านบาท ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับคําชี" ข าดนี" และ
ดอกเบี" ยร้ อ ยละ 7.5 ต่อ ปี หากพ้น กําหนดดังกล่ าว ซึ! งที โอที ได้ย!ืน ฟ้ องขอเพิกถอนคํา ชี" ข าดดังกล่ าวต่อ ศาล
ปกครองกลางแล้ว ขณะนี"คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมื!อวันที! 30 เมษายน 2562 อนุญาโตตุลาการเสี ยงข้างมากชี" ขาดข้อพิพาทหมายเลขดําที! 83/2559 ให้บริ ษทั ชําระ
ส่ วนแบ่งรายได้แบบสุ ทธิ จํานวนเงิ น 224 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี"ย ซึ! งบริ ษทั ตกลงชําระให้ทีโอทีโดยนําส่ วน
แบ่งรายได้ของค่าเชื! อมต่อโครงข่ายที!บริ ษทั ได้ชาํ ระไว้เกินในข้อพิพาท 55/2557 จํานวน 111 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี"ยมาหักลบกับเงินที!บริ ษทั ต้องชําระให้แก่ทีโอที คงเหลือจํานวนต้องชําระ 144 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้นาํ
เงินไปวางต่อสํานักงานวางทรัพย์เมื!อวันที! 22 พฤษภาคม 2562 เนื!องจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน
เมื! อวัน ที! 6 สิ งหาคม 2562 บริ ษ ัทได้รับ คําร้ องขอเพิกถอนคํา ชี" ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุลาการของที โอที คดี
หมายเลขดําที! 1713/2562 ลงวันที! 25 กรกฎาคม 2562 ที!ทีโอทีย!นื ต่อศาลปกครองกลางเพื!อขอเพิกถอนคําชี"ขาด
ข้างต้น
เมื!อวันที! 8 กันยายน 2564 เอ็นทีย!นื คําร้องขอถอนคดีท" งั หมดต่อศาลปกครองกลางและศาลได้มีคาํ สั!งอนุ ญาตตาม
คําขอและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวันที! 17 กันยายน 2564
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2)

ภาระผูกพันในหนังสือคํ"าประกันจากธนาคารกรณี สัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนินการบริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!
(“สัญญาอนุญาตฯ”)

ตามสั ญญาอนุ ญาตฯ บริ ษ ัทมี หน้าที! ส่งมอบหนั งสื อคํ"าประกันของธนาคารให้แก่ บริ ษัท ที โอที จํากัด (มหาชน)
(“ที โอที ”) เพื!อเป็ นหลักประกันการชําระเงินผลประโยชน์ ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปี ดําเนิ นงาน โดยจะได้รั บคื น
หนังสื อคํ"าประกันฉบับของปี ดําเนิ นงานที!ผา่ นมา
ทีโอทีมิได้คืนหนังสื อคํ"าประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าของปี ดําเนินงานที! 17 - 21 รวมเป็ นจํานวนเงินทั"งสิ" น
7,007 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริ ษทั ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณี การนําเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณี รายได้จากค่าเชื! อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ! งเป็ นข้อพิพาทที!อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
ทั"งนี" เมื!อวันที! 11 พฤษภาคม 2554 และวันที! 5 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที! 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาํ วินิจฉัยชี" ขาดให้
ที โอที ส่ งคื นหนังสื อคํ"าประกันดังกล่ าวให้ แก่ บริ ษัท เนื! องจากบริ ษัทได้ช ําระเงิ นผลประโยชน์ ตอบแทนขั"นตํ!า
ในแต่ละปี ดําเนินงานครบถ้วน และได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาที!เกี!ยวข้องทุกประการแล้ว
เมื!อวันที! 10 กุมภาพันธ์ 2557 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี" ขาดให้ทีโอที คืนหนังสื อคํ"าประกันเงินประโยชน์
ตอบแทนขั"น ตํ!าของปี ดําเนิ น งานที! 17 - 21 ให้ บริ ษัท ต่ อมาเมื!อวัน ที! 16 พฤษภาคม 2557 ที โอที ได้ยื!นคําร้อง
ต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีดาํ เลขที! 660/2557 เพื!อขอเพิกถอนคําชี"ขาดดังกล่าว
ต่อมาเมื!อวันที! 19 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ยืน! คําร้องเป็ นคดีดาํ ที! 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพื!อขอให้ศาลมี
คําบังคับให้ทีโอทีคืนหนังสื อคํ"าประกันปี ที! 17 - 21 ให้แก่บริ ษทั ตามคําชี" ขาดของอนุ ญาโตตุลาการและชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมที!บริ ษทั ได้ชาํ ระให้แก่ธนาคารผูอ้ อกหนังสือคํ"าประกันเป็ นจํานวนเงินรวม 6.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที!ผเู ้ รี ยกร้องชําระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้ อกหนังสือคํ"าประกัน
เมื! อวัน ที! 21 กันยายน 2563 ศาลปกครองกลางมี คาํ พิพ ากษายกคําร้องของที โอที และให้ทีโอที คืนหนังสื อคํ"า
ประกันปี ที! 17 - 21 ให้แก่บริ ษทั ตามคําชี"ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการและคืนค่าธรรมเนี ยมศาลทั"งหมดให้แก่
บริ ษทั
วันที! 19 ตุลาคม 2563 ทีโอทียน!ื คําร้องอุทธรณ์คาํ พิพากษายกคําร้องของศาลปกครองกลาง
เมื!อวันที! 8 กันยายน 2564 เอ็นทียน!ื คําร้องขอถอนคดีท" งั หมดต่อศาลปกครองสูงสุ ด และต่อมาในวันที! 5 ตุลาคม
2564 เอ็ นที ได้คืน หนังสื อคํ"าประกัน การชําระเงิน ผลประโยชน์ ตอบแทนขั"น ตํ!าของปี ที! 17 - 21 ให้แ ก่ บ ริ ษัท
ครบถ้วนแล้ว และจําหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวันที! 14 ตุลาคม 2564
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3)

กรณีผใู ้ ช้บริ การในระบบ 900 MHz โอนย้ายไปใช้บริ การในระบบ 3G 2100 MHz

ในวัน ที! 25 กัน ยายน 2557 บริ ษ ัท ที โ อที จํา กัด (มหาชน) (“ที โอที ” ) ยื!น คําเสนอข้อ พิ พ าทต่ อสํ านั ก ระงับ
ข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที! 80/2557 เพื!อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระค่าเสี ยหาย
จากการปฏิ บ ัติผิ ดสั ญญาอนุ ญาตระหว่างบริ ษ ัทกับที โอที กรณี ที! ผูใ้ ช้บริ การในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนย้ายผู ้
ให้ บริ การไปยังระบบ 3G 2100 MHz ซึ! งให้ บริ การโดยบริ ษัท ย่อยของบริ ษัทเป็ นจํานวน 9,126 ล้านบาท พร้ อม
ดอกเบี"ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที! 25 กันยายน 2557 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ" น
เมื!อวันที! 29 มีนาคม 2559 ทีโอที ได้ย!นื ขอแก้ไขคําเสนอข้อพิพาทในส่ วนของค่าเสี ยหายตั"งแต่เดือนพฤษภาคม
2556 ไปจนถึ งสิ" น สุ ดสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ดํา เนิ น การในเดื อนกัน ยายน 2558 เป็ นจํา นวนเงิ น 32,813 ล้ านบาท
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ!มและดอกเบี"ยอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตั"งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ" น
เมื!อวันที! 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ ชี"ขาดมติเป็ นเอกฉันท์ให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของทีโอที
ด้วยเหตุที!บริ ษทั มิได้เป็ นผูก้ ระทําความผิดตามสัญญาตามที!ทีโอทีกล่าวหา
เมื! อวันที! 15 พฤษภาคม 2562 ทีโอที ย!ืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี"ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ คดีหมายเลขดําที!
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี"คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื!อว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาที!เกี!ยวข้องทุกประการแล้ว และไม่น่าจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
4)

กรณี การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ!มเติมจากการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นกิ จการ
บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที! (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั"งที! 6 และ 7

เมื! อวันที! 30 กั นยายน 2558 บริ ษัท ได้ ย!ื น คําเสนอข้ อพิ พาทหมายเลขดํ าที! 78/2558 ต่ อสถาบั นอนุ ญาโตตุ ลาการ
สํ านั ก ระงับ ข้อพิ พ าท สํ า นัก งานศาลยุติ ธ รรม เพื! อ มี ค ํา ชี" ขาดให้ ข ้อ ตกลงต่ อ ท้ ายสั ญ ญาอนุ ญ าตฯ ครั" งที! 6
ซึ! งกระทําขึ"นเมื!อวันที! 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั"งที! 7 ซึ! งกระทําขึ"นเมื!อวันที! 20 กันยายน 2545 มีผลผูกพันบริ ษทั
และบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามจนกว่าสัญญาจะสิ" นสุ ด และบริ ษทั ไม่มีหน้าที!ตอ้ ง
ชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามที!ทีโอทีได้มีหนังสื อลงวันที! 29 กันยายน 2558 เรื! อง ขอให้ชาํ ระผลประโยชน์ตอบ
แทน แจ้งมายังบริ ษัท ให้ ช ําระเงิ นเพิ! มจํานวน 72,036 ล้านบาท โดยกล่ าวอ้างว่ าการทําข้อตกลงต่ อท้ายสั ญญา
ครั" งที! 6 และ 7 เป็ นการแก้ไขสั ญญาในสาระสํ าคัญทําให้ ที โอที ได้ผลประโยชน์ ตอบแทนตํ!ากว่ าที! ก ําหนดใน
สัญญาหลัก
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ต่อมาวันที! 30 พฤศจิ กายน 2558 ที โอที ยื!นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที! 122/2558 ต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพื!อแก้ไขจํานวนเงิ นที!เรี ยกร้ องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็ น
62,774 ล้านบาท เนื! องจากการปรับปรุ งอัตราร้อยละในการคํานวณส่ วนแบ่งรายได้ ข้อพิพาทนี" เป็ นเรื! องเดียวกับ
ข้อพิพาทหมายแลขดําที! 78/2558 ซึ!งคณะอนุญาโตตุลาการได้รวมการพิจารณาข้อพิพาททั"งสองเข้าด้วยกัน
บริ ษัทได้รับคําชี" ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการลงวันที! 23 มกราคม 2563 ชี" ขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ให้
บริ ษทั ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ!มเติมจํานวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับ
แต่วนั ถัดจากวันที! 30 พฤศจิกายน 2558 ให้แก่ ทีโอที จนกว่าจะชําระแล้วเสร็ จ
บริ ษทั ไม่เห็ นด้วยกับคําชี" ขาดดังกล่าว และเมื!อวันที! 22 เมษายน 2563 บริ ษทั ได้ย!ืนคําร้ องเพื!อขอเพิกถอนคําชี"
ขาดต่อศาลปกครองกลางแล้ว (คดีหมายเลขดําที! 1165/2563)
ต่อมา เมื!อวันที! 23 เมษายน 2563 ทีโอทียื!นคําร้องขอเพิกถอนคําชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง เฉพาะประเด็นที!คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี" ขาดว่าข้อเรี ยกร้องของทีโอทีให้บริ ษทั ชําระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิ! ม เติ ม จํานวน 31,698 ล้านบาท เป็ นการยื!น เสนอข้อพิ พ าทที! พ ้น กํา หนดระยะเวลาการฟ้ อ งคดี
(คดีหมายเลขดําที! 1171/2563)
ทั"งนี" เนื! อ งจากข้อพิพ าทดังกล่าวยังไม่เป็ นที! ส"ิ น สุ ด และผู้บริ ห ารของบริ ษัท พิ จารณาแล้วว่า ผลของคําชี" ข าด
ข้างต้นไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
5)

บริ ษัทฟ้ องเพิ กถอนหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจ การโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม ที!มีคาํ สั!งให้นาํ ส่ งรายได้จาก
การให้บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!บนคลื!นความถี! 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ

วันที! 1 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ยืน! ฟ้องสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) กับคณะทํางานอีก 5 คน ต่อ
ศาลปกครองกลาง เป็ นคดี หมายเลขดําที! 736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสื อสํานักงาน กสทช. และเพิกถอนมติ
กทค. ของสํานักงาน กสทช. ที! มีคาํ สั!งให้บริ ษทั นําส่ งรายได้ ในช่ วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวันที!
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที! 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 7,221 ล้านบาท พร้อมดอกผลที!เกิดขึ"น
เมื!อวันที! 15 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้รับคําฟ้ องลงวันที! 21 เมษายน 2560 ที!กสทช. และสํานักงาน กสทช. ฟ้อง
บริ ษทั ในมูลหนี" เดี ยวกัน นี" ต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดําที! 661/2560 ให้บ ริ ษทั นําส่ งรายได้ในช่วง
ระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเช่นเดียวกัน
- 64 -

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
โดยผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าบริ ษทั ได้ปฏิ บัติตามเงื!อนไขและวิธีการนําส่ งรายได้ ตามประกาศของ กสทช. เรื! อง
มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว! คราว ในกรณี สิ"นสุ ดการอนุญาต สัมปทาน หรื อสัญญาการให้บริ การ
โทรศัพท์เคลื! อนที! และบริ ษัทมี หน้าที! นําส่ งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่สํานักงาน กสทช. แต่บริ ษทั มี รายจ่าย
มากกว่า รายได้จากการให้บริ การแก่ผู ใ้ ช้บริ การ ดังนั"น จึ งไม่ มีรายได้ส่ วนที! เ หลื อคงเหลือ ที! จะนํา ส่ งให้แ ก่
สํานักงาน กสทช. แต่อย่างใด
วันที! 12 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองกลาง มีคาํ พิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการ กสทช. ด้วยเหตุผลว่า
ในช่วงเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การคลื!น 900 MHz บริ ษทั มีรายจ่ายมากกว่ารายได้จากการให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การ
วันที! 8 กรกฎาคม 2563 และ 17 กรกฎาคม 2563 กสทช. และสํานักงาน กสทช. ยืน! อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
6)

การเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ!มเติมส่ วนเพิ!มจากรายได้ค่าเช่าระบบสื!อสัญญาณ

บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที ”) ได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
(“THAC”) เลขที! A1/2017 ลงวันที! 15 ธันวาคม 2560 เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้เพิ!มเติมจากรายได้
ค่าเช่าระบบสื! อสัญญาณเชื! อมโยงตั"งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็ นจํานวน 19.54 ล้านบาท และ
เลขที! A1/2018 ลงวันที! 12 มกราคม 2561 และเรี ยกร้องให้บริ ษัทชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้เพิ!มเติมจากรายได้ค่าเช่ า
ระบบสื! อสัญญาณเชื! อมโยงตั"งแต่เดื อนตุลาคม 2555 ถึงเดื อนกันยายน 2558 เป็ นจํานวน 1,121.92 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ!ม) พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี"ยผิดนัดอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนื!องจาก ทีโอที เห็นว่าบริ ษทั จะต้องเรี ยก
เก็บค่าเช่าระบบสื!อสัญญาณเชื!อมโยงตามอัตราที!ทีโอทีกาํ หนดซึ!งสู งกว่าอัตราที!บริ ษทั ใช้เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่าจริ ง
เมื!อวันที! 5 มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้ยื!นคําร้องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดําที! ค.2/2561 เพื!อเพิกถอนคําสั!ง
รับเสนอข้อพิพาทของ THAC สําหรับข้อพิพาทเลขที! A1/2018 ไว้พิจารณา
วันที! 13 กุม ภาพันธ์ 2563 คณะอนุ ญาโตตุลาการมี ค าํ ชี" ข าดด้วยเสี ยงข้างมากยกคําเสนอข้อพิ พาทของทีโอที
เลขที! A1/2017
วันที! 19 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้มีหนังสือแจ้งทีโอทีขอให้ปฏิบตั ิตามคําชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
เมื!อวันที! 14 พฤษภาคม 2563 ทีโอทีย!นื คําร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที! 1362/2563 ขอเพิกถอนคํา
ชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
เมื!อวันที! 8 กันยายน 2564 เอ็นทียื!นคําร้องขอถอนคดีหมายเลขดําที! 1362/2563 ต่อศาลปกครองกลางและศาลได้
มีคาํ สั!งอนุญาตตามคําขอและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวันที! 22 กันยายน 2564
ส่ วนข้อพิพาทเลขที! A1/2018 ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
7)

การเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินจากการใช้บริ การร่ วมใช้เสาอากาศ ค่าบริ การพื"นที! และค่าเช่าใช้อปุ กรณ์ที!
เกี!ยวกับทรัพย์สินตามสัญญาให้ดาํ เนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ

วัน ที! 15 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 บริ ษัท ที โ อที จํา กัด (มหาชน) (“ที โ อที ” ) ได้ยื! น คํา เสนอข้อ พิ พ าทต่ อ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (“THAC”) เลขที! A3/2018 เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินค่าร่ วมใช้เสาอากาศ
ค่าบริ การพื"น ที! และค่ าเช่ าใช้อุปกรณ์ ที!เกี!ยวกับทรั พย์สิน ตามสัญ ญาให้ ดาํ เนิ นการในช่ วงระยะเวลาคุม้ ครอง
ผูใ้ ช้บริ การจํานวน 183.44 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม) และดอกเบี"ยผิดนัดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
เมื!อวันที! 5 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้ยื!นคําร้องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดําที! ค.3/2561 เพื!อเพิกถอน
คําสั!งรับเสนอข้อพิพาทของ THAC สําหรับข้อพิพาทเลขที! A3/2018 ไว้พิจารณา
เมื!อวันที! 25 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกคําร้องคดีหมายเลขดําที! ค.3/2561
ซึ!งต่อมาเมื!อวันที! 21 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้ยื!นอุทธรณ์คาํ พิพากษาคดีหมายเลขดําที! ค.3/2561
เมื!อวันที! 29 ตุลาคม 2562 ทีโอทียนื! คําร้องขอถอนข้อพิพาทจาก THAC และนําไปฟ้องที!ศาลปกครองกลาง
เมื!อวันที! 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ สัง! อนุญาตให้ทีโอทีถอนคําเสนอข้อพิพาท
เมื!อวันที! 13 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้รับสําเนาคําฟ้ องศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที! 1746/2563 ลงวันที! 30
มิถุนายน 2563
ขณะนี" คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทเชื! อว่า บริ ษ ัทได้ปฏิ บัติถูกต้องตามข้อสั ญญาและประกาศของคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ที! เกี! ยวข้องทุ กประการแล้ว ดังนั"นผลของคดี
ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
8)

การเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การเครื อข่ายร่ วม

วัน ที! 27 กั น ยายน 2561 บริ ษ ั ท ที โ อที จํา กั ด (มหาชน) (“ที โ อที ” ) ได้ ยื! น คํา เสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม หมายเลขดําที! 67/2561 เรี ยกร้องให้บริ ษทั
ชําระส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การเครื อข่ายร่ วม (Roaming) เพิ!มเติมจากการที!บริ ษทั ได้ให้ส่วนลดค่าบริ การ
โดยไม่ได้รั บ ความเห็ นชอบจากที โอที ตั"งแต่ กรกฏาคม 2556 ถึ งกัน ยายน 2558 จํานวน 16,252.66 ล้านบาท
ภาษีมูลค่าเพิ!ม และดอกเบี"ยผิดนัดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บริ ษทั ได้รับคําชี"ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการลงวันที! 4 กุมภาพันธ์ 2563 ชี"ขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ให้ยก
คําเสนอข้อพิพาทของทีโอที
เมื!อวันที! 8 พฤษภาคม 2563 ทีโอทีย!นื คําร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที! 1309/2563 ขอเพิกถอนคําชี"
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื!อว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาที!เกี!ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั"นผลของ
คดีดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”)
1)

กรณี การนําภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่ วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) (“กสท.”)

เมื! อ วัน ที! 9 มกราคม 2551 กสท. ได้ ย!ื น คําเสนอข้ อพิ พ าทหมายเลขดํ าที! 3/2551 ต่ อสถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื!อเรี ยกร้องให้ DPC ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อย ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้
เพิ!มเติ มอีกประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญ ญาอนุ ญ าตให้ด าํ เนิ นการให้บ ริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
พร้อมเรี ยกเบี"ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจํานวนเงินที!คา้ งชําระในแต่ละปี นับจากวันผิดนัดจนกว่า
จะชําระเสร็ จสิ" นซึ! งคํานวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิ ดเป็ นเบี" ยปรั บทั"งสิ" น จํานวน 1,500 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ น
ประมาณ 3,949 ล้านบาท
ต่อมาเมื! อวันที! 1 ตุลาคม 2551 กสท. ได้ยื!นคําร้องขอแก้ไขจํานวนทุนทรัพย์รวมเบี"ยปรั บลดลงเหลื อ 3,410 ล้านบาท
ซึ! งคํานวณจากเงิ นส่ วนแบ่ งรายได้ค ้างชําระถึ งเดื อนมกราคม 2551 ซึ! งได้รวมเบี" ยปรับจํานวน 790 ล้านบาท และ
ภาษีมูลค่าเพิ!มจํานวน 171 ล้านบาท
จํานวนเงินส่ วนแบ่งรายได้ที! กสท. เรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นจํานวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตที! DPC ได้นาํ ส่ งตั"งแต่
วันที! 16 กันยายน 2546 ถึงวันที! 15 กันยายน 2550 และได้นาํ มาหักออกจากส่ วนแบ่งรายได้ ซึ! งเป็ นการปฏิบตั ิตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื!อวันที! 11 กุมภาพันธ์ 2546 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดย DPC ได้ปฏิบตั ิตามมติ คณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวและมีการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันทั"งอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื!อนที! อีกทั"ง กสท. เคยมีหนังสื อ เลขที! กสท.
603 (กต.) 739 แจ้งให้ DPC ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว
เมื!อวันที! 1 มี นาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี"ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท. โดยให้เหตุผลสรุ ป
ได้วา่ DPC มิได้เป็ นผูผ้ ิดสัญญา โดย DPC ได้ชาํ ระหนี"ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็ จสิ" นและหนี"ท" งั หมดได้ระงับไป
แล้ ว กสท. จึ งไม่ มี สิ ท ธิ เรี ยกร้ อ งให้ DPC ชํ าระหนี" ซํ" า เพื! อ เรี ยกส่ วนที! อ ้างว่ าขาดไป รวมถึ ง เบี" ยปรั บ และ
ภาษีมลู ค่าเพิ!มตามที!อา้ งมา
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เมื!อวันที! 3 มิถุนายน 2554 กสท. ได้ยื!นคําร้องขอเพิกถอนคําชี"ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็ นคดีหมายเลขดําที! 1259/2554
เมื! อ วันที! 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้ตดั สิ นยกคําร้ องของ กสท. ที! ข อให้เพิ กถอนคําชี" ข าดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ
ต่อมาวันที! 25 สิ งหาคม 2558 กสท. ได้ยนื! อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นคดีหมายเลขดําที! อ. 1070/2558
เมื!อวันที! 30 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองสูงสุ ดได้พิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ซึ!งมีผลให้คดีน" ี ถึงที!สุด โดย
DPC ไม่ตอ้ งชําระส่วนแบ่งรายได้เพิ!มเติมหรื อเบี"ยปรับตามที!เอ็นทีเรี ยกร้อง
2)

กรณี เรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าเชื!อมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนําค่าเชื!อมโยงโครงข่ายมาหักออก
จากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) และบริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”)

เมื! อ วัน ที! 9 พฤษภาคม 2554 ที โ อที ไ ด้ยื! น ฟ้ อ ง กสท. เป็ นผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี ที! 1 และ DPC เป็ นผู ้ถู ก ฟ้ อ งคดี ที! 2
คดี ห มายเลขดํา ที! 1099/2554 ต่อ ศาลปกครองกลาง เรี ยกร้ อ งให้ กสท. และ DPC ร่ วมกัน ชําระค่า เชื! อ มโยง
โครงข่าย เป็ นเงินจํานวน 2,436 ล้านบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิ!ม และดอกเบี"ยซึ!งคํานวณถึงวันที! 9 พฤษภาคม 2554
รวมเป็ นเงิ น ที! เ รี ยกร้ อ งทั" งสิ" นจํา นวน 2,954 ล้ า นบาท พร้ อ มดอกเบี" ยนั บ จากวัน ฟ้ อ งจนกว่ า จะชํ า ระ
เสร็ จสิ"น โดยแบ่งเป็ น
1) ส่ วนของ DPC ซึ! งคํานวณจากจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื!อนที!ที! DPC มี การให้บริ การอัตรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็ นจํานวนเงิน 432 ล้านบาท
2) ส่ วนของ กสท. ซึ! งคํานวณจากครึ! งหนึ! งของส่ วนแบ่งรายได้ที! กสท. ได้รับจาก DPC เป็ นจํานวนเงิน
2,331 ล้านบาท
3) ส่ วนลดค่าเชื! อมโยงโครงข่ายจํานวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดื อน ที! DPC นํามาหักออกจากเงิน
ส่วนแบ่งรายได้ เป็ นจํานวนเงิน 191 ล้านบาท ส่ วนหนึ! งนั"นเป็ นจํานวนเดียวกันกับที! กสท. เรี ยกร้ อง
ตามข้อพิพาทหมายเลขดําที! 68/2551 ข้างต้น แต่แตกต่างกันที! จาํ นวนปี ที!เรี ยกร้ องและการ
คํา นวณดอกเบี"ย
ต่ อ มาในวัน ที! 31 กรกฎาคม 2557 ที โ อที ไ ด้ยื!น คํา ร้ อ งขอแก้ไ ขเพิ! ม เติ ม คํา ฟ้ อ งต่ อศาลปกครองกลาง โดย
ขอแก้ไขจํานวนเงิ นค่าเชื!อมโยงโครงข่ายที!เรี ยกร้องซึ! งคํานวณจนถึงวันที! 16 กันยายน 2556 อันเป็ นวันสิ" นสุ ด
สัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิ!มและดอกเบี"ยซึ! งคํานวณถึงวันที! 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็ นเงินทั"งสิ" น 5,454 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี"ยนับจากวันที! 10 กรกฎาคม 2557 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ" น โดยแบ่งเป็ น
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1) ส่ วนของ DPC ซึ! งคํานวณจากจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื!อนที!ที! DPC มี การให้บริ การอัตรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็ นจํานวนเงิน 1,289 ล้านบาท
2) ส่ วนของ กสท. ซึ! งคํานวณจากครึ! งหนึ! งของส่ วนแบ่งรายได้ที! กสท. ได้รับจาก DPC เป็ นจํานวนเงิน
3,944 ล้านบาท
3) ส่ วนลดค่าเชื! อมโยงโครงข่ า ยจํา นวน 22 บาทต่ อเลขหมายต่อเดื อน ที! DPC นํา มาหักออกจากเงิน
ส่วนแบ่งรายได้ เป็ นจํานวนเงิน 221 ล้านบาท
วันที! 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษายกคําฟ้องคดีหมายเลขดําที! 1099/2554 โดยให้เหตุผล
ว่าอัตราค่าเชื! อมโยงโครงข่าย (Access Charge) มิ ได้เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ว่า ด้วยการใช้แ ละเชื! อ มต่ อ โครงข่ ายโทรคมนาคม โดยให้ คิด อัต ราค่ าเชื! อ มโยงตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศดังกล่าว
ทั"งนี" ทีโอทีและ DPC มิได้ย!นื อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด คดีเป็ นที!ส"ิ นสุ ด ขณะนี" ทีโอทีและ DPC อยู่ในระหว่าง
การเจรจาและตรวจสอบข้อมูลในอดีตเพื!อคํานวณค่าเชื!อมโยงโครงข่ายที!อาจจะมีการชําระต่อกันตามคําพิพากษา
ของศาลปกครองกลาง ขณะนี" ท" งั สองฝ่ ายยังไม่สามารถประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าวได้โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
เห็นชอบร่ วมกันทั"งสองฝ่ าย
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื!อว่า ผลของการเจรจาดังกล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดี และไม่น่าจะมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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3)

กรณี ป รั บ ลดอัต ราค่าใช้เครื อข่ ายร่ วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํา กัด
(มหาชน) (“กสท.”)

ตามที!กสท. ได้อนุ มตั ิให้ DPC ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อยปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที
เหลืออัตรานาทีละ 1.10 บาท เพื!อให้สอดคล้องกับอัตราค่าใช้บริ การที!ลดตํ!าลงเรื! อย ๆ เป็ นเวลา 3 เดือนเริ! มตั"งแต่
วันที! 1 กรกฎาคม 2549 เป็ นต้นไป และ DPC ได้มีหนังสื อขยายระยะเวลาต่ อไปอี กคราวละ 3 เดื อน ซึ! ง กสท. ได้
อนุ มตั ิเรื! อยมาจนถึงวันที! 31 มีนาคม 2550 โดยหลังจากนั"น กสท. มิได้มีหนังสื อตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่
อย่างใด จนกระทัง! ในวันที! 24 มีนาคม 2551 กสท. ได้มีหนังสื อแจ้งให้ DPC ปรับอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมในอัตรา
นาทีละ 2.10 บาท ตั"งแต่ วนั ที! 1 เมษายน 2550 เป็ นต้นไป ในวันที! 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงได้มีหนังสื อขอให้
กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วม โดยคํานึ งถึงสภาวะการแข่งขันของโทรศัพท์เคลื!อนที!
ในปั จจุบนั ที!มีอตั ราค่าใช้บริ การในตลาดที!ต!าํ กว่าอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมที!กาํ หนดมาก ซึ! งทําให้ DPC ไม่สามารถ
ให้บริ การเครื อข่ายร่ วมกับผูป้ ระกอบการที!มาขอใช้บริ การได้ และในระหว่างรอการพิจารณา DPC จะใช้อตั ราค่าใช้
เครื อข่ายร่ วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื!อนไขที!ได้รับอนุ มตั ิ และถื อปฏิบตั ิมา ซึ! งต่อมาเมื!อวันที! 31
มีนาคม 2552 กสท. ได้มีหนังสื ออนุ มตั ิ ให้ DPC ใช้อตั ราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมในอัตรานาทีละ 1.10 บาท ในช่วงวันที! 1
มกราคม 2552 ถึงวันที! 31 มีนาคม 2552 นอกจากนี" เมื!อวันที! 16 มิถุนายน 2552 DPC และบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาการให้
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตั รา 1.10 บาทต่อนาที และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติแล้ว
เมื! อวันที! 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ได้ยื!นเสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ตามข้อ
พิพาทหมายเลขดําที! 62/2553 เพื!อเรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิ!มของปี ดําเนินการที! 10 - 12 ซึ! ง
เกิดจากการที! DPC ปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมจากอัตรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 1.10 บาท ในช่วงระหว่างวันที! 1
เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม 2551 เป็ นจํานวนเงินรวม 1,636 ล้านบาท พร้อมเบี"ยปรับที!คาํ นวณถึ งเดื อนมีนาคม 2553
เป็ นจํ า นวน 364 ล้ า นบาท รวมเป็ นเงิ น ทั" งสิ" น 2,000 ล้ า นบาท และเรี ยกเบี" ยปรั บ ในอั ต ราร้ อ ยละ 1.25
ต่ อเดื อน นั บแต่ เดื อน เมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ" น โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุ มัติ การปรั บลดอัตราค่ าใช้
เครื อข่ายร่ วมดังกล่าวจนถึงวันที! 31 มีนาคม 2550 เท่านั"น
เมื! อวันที! 12 กันยายน 2554 กสท. ได้ย!ืน คําเสนอข้อพิ พ าทต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ สํ านั กระงับข้อพิ พาท
ข้อพิพาทหมายเลขดําที! 89/2554 เรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิ!มของปี ดําเนิ นการที! 12 ที!เกิด
จากการที! DPC ปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมจากอัตรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่ วงระหว่างวันที!
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิ!มเติม จํานวน 113 ล้านบาท พร้ อมเบี" ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่ อเดื อนของ
เงินต้นดังกล่าว นับตั"งแต่วนั ที! 1 เมษายน 2552 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ" น
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เมื!อวันที! 5 เมษายน 2562 DPC ได้รับแจ้งคําชี"ขาดของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงวันที! 28 มี นาคม 2562 ของข้อ
พิพาททั"งหมดข้างต้น โดยเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าข้อตกลงเรื! องผลประโยชน์ตอบแทนการให้บริ การเครื อข่ายร่ วม
(Roaming) (อัตรา 2.10 บาท) ชอบด้วยกฎหมาย การปรับลดอัตราค่า Roaming เป็ นอํานาจและสิ ทธิของ กสท. ที!
จะอนุมตั ิให้หรื อไม่ก็ได้ จึงชี"ขาดให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิ!มของปี ดําเนิ นการที! 10 - 12 จํานวน
เงินรวม 1,749 ล้านบาท และเบี"ยปรับจํานวน 364 ล้านบาท พร้อมเบี"ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงิ น
ต้นดังกล่าว นับตั"งแต่เดือนเมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ" น
ต่อมาเมื!อวันที! 3 กรกฎาคม 2562 DPC ได้ย!ืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี" ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขดําที! 1582/2562 ขอเพิกถอนคําชี"ขาดต่อไป
เมื! อวันที! 8 กันยายน 2564 DPC ยื!นคําร้องขอถอนคดีต่อศาลปกครองกลางและศาลได้มีคาํ สั!งอนุญาตตามคําขอและ
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวันที! 13 กันยายน 2564
4)

กรณี ความเสี ยหายเนื! องจากไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC กับ
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”)

เมื! อวัน ที! 8 เมษายน 2554 กสท. ได้ ย!ื น คําเสนอข้อพิ พ าทหมายเลขดําที! 32/2554 ต่ อสถาบัน อนุ ญาโตตุ ลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื!อเรี ยกร้องให้ DPC ชําระเงินจํานวน 33 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ย
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว รวมเป็ นจํานวนเงินทั"งสิ"น 35 ล้านบาท โดย กสท. กล่าวอ้างว่า DPC
ผิดสัญญาให้ดาํ เนิ นการ เนื! องจากสัญญาเช่ าใช้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กับผูใ้ ช้บริ การ
ในระหว่างปี 2540 - 2546 จํานวน 1,209 เลขหมาย มี การปลอมแปลงเอกสารหรื อลายมือชื! อ เป็ นเหตุให้ กสท.
ได้รับความเสี ยหายเนื! องจากไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้บริ การระหว่างประเทศได้ เมื!อเลขหมายดังกล่าวมีการใช้
บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ กสท.
เมื! อวันที! 28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ได้มี ค ําวิ นิ จฉั ยชี" ขาดให้ ยกคําขอของ กสท. โดยชี" ขาดว่ า
ข้อพิ พาทในคดี น" ี เป็ นเรื! องพิ พาททางละเมิ ด มิ ได้เป็ นการกระทําอันเกิ ดจากการผิ ดสั ญญาให้ ดําเนิ นการ ดังนั" น
ข้อพิพาทในคดีน"ี จึงไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการ
เมื!อวันที! 6 กันยายน 2556 กสท. ได้ยน!ื คําร้องขอเพิกถอนคําชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเป็ น
คดีหมายเลขดําที! 1767/2556
เมื!อวันที! 9 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษาให้ยกคําร้องขอเพิกถอนคําชี"ขาดอนุญาโตตุลาการของ กสท.
เมื!อวันที! 27 พฤษภาคม 2563 กสท. ยืน! อุทธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด
เมื!อวันที! 8 กันยายน 2564 เอ็นทียนื! คําร้องขอถอนคดีต่อศาลปกครองสู งสุ ด

- 71 -

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
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5)

กรณี ส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื! อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (“กสท.”)

เมื! อวันที! 24 สิ งหาคม 2555 กสท.ได้ยื!นคําเสนอข้อพิ พาทหมายเลขดําที! 110/2555 ต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท เพื!อเรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิ!มของปี ดําเนิ นการที! 10 - 14 จํานวน
รวม 183 ล้านบาท พร้อมเบี"ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วนั พ้นกําหนดชําระ
เงินของปี ดําเนินงานในแต่ละปี จนกว่าจะชําระเสร็จสิ"น
ต่อมาเมื! อวันที! 1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยื!นคําเสนอข้อพิ พาทหมายเลขดําที! 26/2557 ต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท เพื!อเรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิม! ของปี ดําเนิ นการที! 15 - 16 จํานวนรวม
203 ล้านบาท และดอกเบี" ยผิ ดนัดอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี พร้ อมเบี" ยปรั บในอัตราร้ อยละ 1.25 ต่ อเดื อนของเงิ นต้น
ดังกล่าว นับแต่วนั พ้นกําหนดชําระเงินของปี ดําเนิ นงานในแต่ละปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ" น ซึ! งจํานวนเงินดังกล่าว
กสท. คํานวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที! DPC ได้รับจากผูป้ ระกอบการราย
อื!นทั"งจํานวนตามอัตราร้อยละที!กาํ หนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นกิ จการบริ การโทรศัพท์เคลื!อนที!โดยไม่ให้นาํ
รายจ่ายค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที! DPC ถูกผูป้ ระกอบการรายอื!นเรี ยกเก็บมาหักออก
ในวันที! 30 กันยายน 2562 DPC ได้รับคําชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที! 26 กันยายน 2562 วินิจฉัยข้อพิพาท
หมายเลขดําที! 26/2557 และวันที! 11 ตุลาคม 2562 DPC ได้รับคําชี" ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ลงวันที! 10 ตุลาคม
2562 วินิจฉัยข้อพิพาทหมายเลขดําที! 110/2555 โดยเสียงข้างมากให้ยกคําเสนอข้อพิพาททั"ง 2 ฉบับของ กสท.
วันที! 17 ธันวาคม 2562 กสท. ยื!นคดีหมายเลขดําที! 2754/2562 เพื!อเพิกถอนคําชี" ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการในข้อ
พิพาทหมายเลขดําที! 110/2555 ต่อศาลปกครองกลาง
วันที! 25 ธันวาคม 2562 กสท. ยื!นคดีหมายเลขดําที! 2908/2562 เพื!อเพิกถอนคําชี" ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการในข้อ
พิพาทหมายเลขดําที! 26/2557 ต่อศาลปกครองกลาง
เมื! อวันที! 8 กันยายน 2564 เอ็ นที ย!ืนคําร้ องขอถอนคดีท" ังหมดต่อศาลปกครองกลางและศาลได้มีคาํ สั! งอนุ ญาตตาม
คําขอและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวันที! 22 กันยายน 2564
6) ภาระผูกพันในหนังสื อคํ"าประกันจากธนาคารกรณี สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด ํา เนิ น การ DPC มี ห น้ า ที! ส่ ง มอบหนั ง สื อ คํ"า ประกัน ของธนาคารให้ แก่ บ ริ ษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) เพื!อเป็ นหลักประกันการชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปี
ดําเนินงาน โดยจะได้รับคืนหนังสือคํ"าประกันฉบับของปี ดําเนินงานที!ผา่ นมา
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กสท. มิได้คืนหนังสื อคํ"าประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขั"น ตํ!าของปี ดําเนิ นงานที! 10 - 14 รวมเป็ นจํานวนเงิน
ทั"งสิ" น 2,606 ล้านบาท โดยอ้างว่า DPC ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณี การนําเงินค่าภาษี
สรรพสามิ ตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณี รายได้จากค่ าเชื! อมต่ อโครงข่ายโทรคมนาคม
ส่ วนลดค่าเชื! อมโยงโครงข่าย และกรณี ปรับลดอัตราค่า Roaming ซึ! งเป็ นข้อพิพาทที!อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ
เมื! อ วัน ที! 8 ตุ ล าคม 2555 DPC ได้เสนอข้อ พิ พ าทต่ อ สํ า นั ก ระงับ ข้อ พิ พ าท สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น
ข้อพิพาทหมายเลขดําที! 120/2555 เพื!อให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาํ วินิจฉัยชี" ขาดให้ กสท. ส่ งคืนหนังสื อคํ"าประกัน
ดังกล่าวให้แก่ DPC เนื! องจาก DPC ได้ชาํ ระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปี ดําเนินงานครบถ้วน และ
ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาที!เกี!ยวข้องทุกประการแล้ว
เมื!อวันที! 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ ชี"ขาดให้ กสท. ส่ งคืนหนังสื อคํ"าประกันพร้อมค่าธรรมเนี ยม
ธนาคารดังกล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมื!อวันที! 15 กันยายน 2558 กสท. ได้ยื!นคําร้องเป็ นคดีหมายเลขดําที! 1671/2558 ต่อ
ศาลปกครองกลาง เพื!อขอเพิกถอนคําชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ต่อมาเมื!อวันที! 13 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคําร้องของ กสท. ที!ขอเพิกถอนคําชี"ขาดของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการคดี หมายเลขดําที! 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคําชี" ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการนั"นถูกต้อง
และชอบด้วยกฎหมายแล้ว คําชี" ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศี ลธรรมอัน ดี
ของประชาชนแต่อย่างใด ดังนั"น คําชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยังมีผลใช้บงั คับโดยสมบูรณ์ ทั"งนี" กสท.
ได้ยน!ื อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดแล้ว
เมื! อ วัน ที! 8 กัน ยายน 2564 เอ็ น ที ยื!น คําร้ องขอถอนคดี ต่ อ ศาลปกครองสู งสุ ด ต่ อมาวัน ที! 28 กัน ยายน 2564
ศาลปกครองสู งสุ ดมีหนังสื อแจ้งคําสัง! อนุญาตให้จาํ หน่ายคดีจากสารบบความ
ต่อมาเมื!อวันที! 5 ตุลาคม 2564 เอ็นทีได้คืนหนังสือคํ"าประกันการชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าของปี ที!
10 - 14 ให้แก่ DPC แล้ว
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7)

กรณี การเรี ยกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื! องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว! คราว

เมื! อ วันที! 20 พฤษภาคม 2558 บริ ษ ทั กสท โทรคมนาคม จํา กัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื!น ฟ้ องสํานักงาน
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“สํ านั กงาน กสทช.”),
คณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”), บริ ษัท ทรู มูฟ จํากัด (“ทรู มูฟ”) และ DPC ต่อ ศาลปกครองกลาง เป็ น คดี
หมายเลขดําที! 918/2558 เพื!อให้ชาํ ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื! องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุม้ ครองตามประกาศ กสทช. เรื! อง มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการ
ชัว! คราวในกรณี สิ"นสุ ดการอนุ ญาตสัมปทานหรื อสัญญาการให้บริ การโทรศัพท์เคลื!อนที! ซึ! งคํานวณตั"งแต่วนั ที!
16 กันยายน 2556 ถึงวันที! 15 กันยายน 2557 เป็ นจํานวนเงินดังนี"
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 24,117 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 18,025 ล้านบาท พร้อมดอกเบี" ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 6,083 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
เมื!อ วัน ที! 11 กัน ยายน 2558 กสท. ได้ยื!น ฟ้ องต่อ ศาลปกครองกลางเป็ นคดี ห มายเลขดํา ที! 1651/2558 เพื! อ
เรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื! องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
กสท. ตั"งแต่วนั ที! 16 กันยายน 2557 ถึงวันที! 17 กรกฎาคม 2558 เพิม! เติมเป็ นจํานวนเงินดังนี"
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 6,521 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 4,991 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,635 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
เมื!อ วัน ที! 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ได้ยื!น ฟ้องต่อ ศาลปกครองกลางเป็ นคดี ห มายเลขดํา ที! 741/2559 เพื! อ
เรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื! องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
กสท. ตั"งแต่วนั ที! 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที! 25 พฤศจิกายน 2558 เพิ!มเติมเป็ นจํานวนเงินดังนี"
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 2,857 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 2,184 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 673 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี
ระหว่างเดื อนธันวาคม 2562 DPC ได้รับคําร้องขอแก้ไขคําขอท้ายฟ้องของ กสท. ลงวันที! 24 กันยายน 2562
จากศาลปกครองกลางโดยปรับจํานวนเงินที!เรี ยกร้อง ดังนี"
คดี หมายเลขดําที! 918/2558
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 5,109 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 3,651 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,457 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
คดี หมายเลขดําที! 1651/2558
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 4,169 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 2,946 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,223 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี
คดี หมายเลขดําที! 741/2559
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,858 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,336 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 522 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
วันที! 19 กุมภาพันธ์ 2563 DPC ยืน! คําคัดค้านคําร้องขอแก้ไขจํานวนเงินที!เรี ยกร้องของคดีหมายเลขดําที! 741/2559
วันที! 11 มีนาคม 2563 DPC ยืน! คําคัดค้านคําร้องขอแก้ไขจํานวนเงินที!เรี ยกร้องของคดีหมายเลขดําที! 918/2558
และ 1651/2558
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ขณะนี" ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
เชื!อว่า DPC ไม่มีหน้าที!ตอ้ งชําระค่าใช้และค่าตอบแทนจากการใช้ เครื! องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที! กสท. เรี ยกร้อง เนื!องจาก DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามประกาศ กสทช. แล้วทุกประการ ดังนั"น
ผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริ ษทั
8)

กรณี การฟ้ องเพิ กถอนมติ ค ณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม (“กทค”) ที! มี ค ําสั! งให้ นํ าส่ งรายได้ จาก
การให้บริ การในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว! คราว

วัน ที! 16 พฤศจิ ก ายน 2558 DPC ยื! น ฟ้ อ งคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที! 1997/2558 เรื! อง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํ ส่ ง
รายได้ช่ วงมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริ การ เนื! องจากสํ านั กงานกสทช. เรี ยกร้ องให้ DPC นําส่ งเงิ นรายได้ จากการ
ให้บริ การในช่วงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวันที! 16 กันยายน 2556 ถึงวันที! 17 กรกฎาคม 2557 จํานวน
628 ล้านบาท
ในเรื! องเดี ยวกันนี" เมื! อวันที! 16 กันยายน 2559 กสทช. และสํ านั กงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“สํ านั กงาน กสทช.”) ได้ ยื! น คําฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองกลางเป็ น
คดีหมายเลขดําที! 1441/2559 ขอให้ DPC นําส่ งรายได้ช่วงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวันที! 16 กันยายน 2556
ถึงวันที! 17 กรกฎาคม 2557 จํานวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี"ยคํานวณถึงวันที!ฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อมดอกเบี"ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ องจนกว่าจะนําส่ งรายได้พร้อมดอกผลและดอกเบี"ยเสร็ จสิ" น
วัน ที! 7 กัน ยายน 2561 สํ า นั กงาน กสทช. มี ห นัง สื อ แจ้งมติ ข อง กสทช. ให้ DPC นํา ส่ งเงิ น รายได้จ ากการ
ให้บ ริ การในช่ วงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บ ริ การทั"งหมดเป็ นจํานวนเงิน 869 ล้านบาท และเมื! อ กสทช. ได้เคย
มี ค าํ สั! งให้ DPC นําส่ งเงิ น รายได้ช่ วงที! ห นึ! งไปแล้ว จํานวน 628 ล้านบาท คงเหลื อเงิ น ที! ต้องนํา ส่ ง ในครั" งนี"
จํา นวน 241 ล้า นบาท ซึ! งในวัน ที! 7 ธั น วาคม 2561 DPC ยื!น ฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองกลางเป็ นคดี หมายเลขดํา
ที! 2399/2561 เพื!อขอเพิกถอนมติ กทค. ดังกล่าวแล้ว
วันที! 19 สิ งหาคม 2562 ศาลปกครองกลางแจ้งคําสัง! ให้รวมพิจารณาข้อพิพาททั"งสองเข้าด้วยกัน
วันที! 2 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองกลางแจ้งคําสั!งให้รวมพิจารณาข้อพิพาททั"งสามเข้าด้วยกัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
โดยผูบ้ ริ หารพิจารณาว่า DPC ได้ปฏิ บตั ิตามประกาศ เรื! อง มาตรการคุ ม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว! คราว ใน
กรณี สิ"น สุ ดการอนุ ญาต สั มปทาน หรื อสัญญาการให้บ ริ การโทรศัพ ท์เคลื!อนที! พ.ศ. 2556 ซึ! งกําหนดให้ DPC
ต้องนําส่ งเงินรายได้หลังหักรายจ่ายให้แก่สํานักงานกสทช. เนื! องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกว่ารายได้จากการให้บ ริ การแก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร DPC จึ งไม่ มีร ายได้คงเหลื อที! จะนําส่ งให้ แ ก่ กสทช. ตามที!
ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้
ขณะนี"คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
9)

กรณี การส่ งมอบเครื! องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมตามสั ญญาอนุ ญาตให้ด าํ เนิ นการให้บริ การวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC

เมื! อวันที! 28 มีนาคม 2561 DPC ได้รับคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที! 6/2561 ลงวันที! 31 มกราคม 2561 ที! กสท. ได้
ยื!นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เรี ยกร้ องให้ DPC ส่ งมอบ
เครื! องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ ตูค้ อนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบคงสิทธิเลข
หมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสี ยโอกาสจากการใช้อุปกรณ์ดงั กล่าว รวม 13,431 ล้านบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ
7.5 ต่อปี ของเงินต้น หรื อชําระเป็ นเงินในจํานวนเดียวกันแทนการส่ งมอบเครื! องและอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าว
เมื! อวัน ที! 11 มกราคม 2564 คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการได้มี ค ําชี" ขาดให้ ยกคําเสนอข้ อพิ พ าทของเอ็ น ที เป็ นผลให้
DPC ไม่ตอ้ งส่งมอบอุปกรณ์และชําระค่าเสี ยโอกาสพร้อมดอกเบี"ยตามที!เอ็นทีเรี ยกร้องทั"งหมด
เมื! อ วัน ที! 14 กรกฎาคม 2564 DPC ได้ รั บ คํ าร้ อ งขอเพิ ก ถอนคํ าชี" ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการของเอ็ น ที
คดีหมายเลขดําที! 514/2564 ลงวันที! 26 มีนาคม 2564 ที!เอ็นทียน!ื ต่อศาลปกครองกลางเพื!อขอเพิกถอนคําชี"ขาดข้างต้น
เมื!อวันที! 8 กันยายน 2564 เอ็นทีย!นื คําร้องขอถอนคดี ต่อศาลปกครองกลางและศาลได้มีคาํ สั!งอนุญาตตามคําขอ
และจําหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวันที! 17 กันยายน 2564
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”)
1) กรณี การฟ้องเพิกถอนคําสั!ง กสทช. ในเรื! องการให้บริ การคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื!อนที! (MNP)
ในระหว่างปี 2558 - 2563 AWN ได้รั บคําสั! งกํา หนดมาตรการบังคับ ทางปกครอง (“คํา สั!ง”) จาก สํานักงาน
กสทช. ให้ชาํ ระค่าปรับทางปกครองกรณี การให้บริ การคงสิ ทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื!อนที! ซึ! ง AWN ได้ย!ืนฟ้ อง
เพิกถอนคําสั!งดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที! 1357/2560 เพื!อเพิกถอนคําสั!งให้ชาํ ระค่าปรับเป็ น
จํานวนเงิ น 221 ล้านบาท และคดี หมายเลขดําที! 2212/2563 เพื!อเพิกถอนคําสั!งให้ชาํ ระค่าปรั บเป็ นจํานวนเงิ น
605 ล้ า นบาทโดยเมื! อ วั น ที! 26 สิ งหาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้ มี ค ํ า พิ พ ากษาในคดี ห มายเลขดํ า
ที! 1357/2560 ให้เพิกถอนคําสั!งกําหนดค่าปรับทางปกครองในส่ วนที!เกิ นกว่า 20,000 บาทต่อวัน เป็ นผลทําให้
ค่าปรับทางปกครองลดลงเหลือ 0.82 ล้านบาท ซึ! งในวันที! 25 กันยายน 2563 AWN ยื!นอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
เพื!อให้เพิกถอนคําสั!งกําหนดค่าปรับทางปกครองทั"งหมด ขณะนี"อยูใ่ นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
สําหรับคดีหมายเลขดําที! 2212/2563 อยูใ่ นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื! อว่า AWN ได้ปฏิบตั ิถูกต้องทุกประการแล้ว ดังนั"นผลของคดีดงั กล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
บริษัท ไมโม่ เทค จํากัด (“MMT”)
1) การเรี ย กร้ องให้ชาํ ระค่า เสี ย หาย กรณี MMT บอกเลิก สัญ ญาว่า จ้า งพิม พ์งานกับ บริ ษัท เปเปอร์ เ มท
(ประเทศไทย) จํา กัด
เมื!อวันที! 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั เปเปอร์ เมท (ประเทศไทย) จํากัด ได้ยนื! ฟ้ องต่อศาลแพ่ง เป็ นคดีหมายเลขดํา
ที! 1016/2562 เรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายจาก MMT กรณี ถู ก MMT บอกเลิ ก สั ญ ญาว่า จ้า งพิ ม พ์ ง าน โดยเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสี ยหายและค่าขาดรายได้เป็ นจํานวนเงินรวม 280 ล้านบาท
เมื!อวันที! 28 มกราคม 2564 ศาลแพ่งมีคาํ พิพากษาให้ยกฟ้องบริ ษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จํากัด เนื!องจาก
บริ ษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จํากัด ปฏิบตั ิผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามที!เรี ยกร้องมาในคดีน" ี
เมื!อวันที! 28 มิถุนายน 2564 บริ ษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) ยืน! อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื!อว่า MMT ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาที!เกี!ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั"นผลของ
คดีดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
22. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
บริษัท เอไอเอสซีบี จํากัด
เมื!อวันที! 21 กันยายน 2564 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาร่ วมทุนกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB”)
ในการร่ วมกันจัดตั"งบริ ษทั ร่ วมทุนภายใต้ชื!อ บริ ษทั เอไอเอสซี บี จํากัด (“AISCB”) มี วตั ถุประสงค์หลักในการ
ประกอบธุรกิจให้บริ การสิ นเชื!อผ่านดิจิทลั แพลตฟอร์ ม (Digital Lending) เพื!อสร้างการเข้าถึงบริ การทางการเงิน
ที!สะดวกมากยิง! ขึ"น
ต่อมาเมื! อวันที! 25 ตุ ลาคม 2564 บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนจัดตั"งบริ ษัทร่ วมทุนแห่ งใหม่ร่วมกับ SCB ต่อกระทรวง
พาณิ ชย์ภายใต้ชื!อ AISCB ทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท จํานวน 6,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท บริ ษทั และ
SCB ถื อหุ ้นในสัดส่ วน 50:50 สัดส่ วนเงินลงทุนฝ่ ายละ 300 ล้านบาท โดย AISCB ได้เรี ยกชําระทุนจดทะเบียน
จากบริ ษทั และ SCB ในราคาหุ้นละ 25 บาท จํานวนเงินทั"งสิ" น 150 ล้านบาท
23. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี" ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินระหว่างกาลโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื!อวันที!
1 พฤศจิกายน 2564
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