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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 และงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวันที!  
30 กนัยายน 2564 และงบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสด
รวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ" นสุดวันที!  30 กันยายน 2564 และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินแบบย่อ ซึ! งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่านี" ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 34 เรื!อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี!ยวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน 
ของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใชวิ้ธีการสอบถาม
บุคลากรซึ! งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื!น 
การสอบทานนี"มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเชื!อมั!นว่าจะพบเรื!องที!มีนยัสาํคญัทั"งหมดซึ!งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั"นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที!สอบทานได ้
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ!งที!เป็นเหตใุห้เชื!อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ"นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที! 34 เรื!อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัที! 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18 11,335,934          18,420,769          1,011,683            614,806               

เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 3 1,373,447            1,909,701            -               -               

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

ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวยีนอื!น 4, 18 16,624,177          17,781,190          158,131               1,753,890            

สินทรัพยท์ี!เกิดจากสัญญา 5 1,220,431            1,448,323            -               -               

เงินให้กูย้มืระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 18 -               -               61,155,000          52,543,000          

สินคา้คงเหลือ 1,895,026            2,372,086            -               -               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 97,262                 1,092                   34,755                 -               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื!น 19 616,196               -               -               -               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื!น 588,900               211,038               2,463                   5,291                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,762,573          42,155,399          62,362,032          54,916,987          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื!น 6 110,031               110,031               67,695                 67,695                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -               -               30,635,787          33,819,366          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 671,065               799,044               -               -               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 33,560                 31,588                 -               -               

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 18 70,000                 -               -               -               

ที!ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 9 116,704,202        122,517,638        60,311                 56,166                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 52,515,561          58,722,695          153,933               225,706               

ค่าความนิยม 2,881,700            2,881,700            -               -               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม 9 9,435,263            7,122,853            6,931                   6,404                   

ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 9 134,801,708        110,219,201        -               -               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,032,958            4,120,355            485,775               485,422               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื!น 1,502,182            1,490,073            171,771               318,805               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 322,758,230        308,015,178        31,582,203          34,979,564          

รวมสินทรัพย์ 356,520,803        350,170,577        93,944,235          89,896,551          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

ณ วนัที! 30 กันยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี"สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน 10 1,000,000            4,900,000            -               -               

เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวยีนอื!น 11, 18 43,600,066          40,570,675          3,293,810            2,779,758            

ประมาณการสาํหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 3,360,879            5,248,417            3,220,305            5,107,843            

รายไดค่้าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 4,375,561            4,348,673            9,177                   9,177                   

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,373,447            1,909,701            -               -               

ส่วนของหนี" สินระยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 10, 18 14,094,761          13,848,369          -               -               

ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย

ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 12 13,958,027          10,538,021          -               -               

ส่วนของหนี" สินตามสัญญาเช่าที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 10, 18 10,428,625          10,212,817          119,934               116,638               

เงินกูย้มืระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 10, 18 -               -               4,950,000            5,080,000            

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,119,091            1,867,303            -               35,691                 

หนี" สินทางการเงินหมุนเวยีนอื!น 19 -               297,202               -               -               

หนี" สินหมุนเวยีนอื!น 78,334                 72,246                 93                        93                        

รวมหนี"สินหมุนเวียน 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               

ประมาณการหนี" สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,284,881            3,179,944            403,402               394,890               

ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย 12 61,029,447          42,911,011          -               -               

ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมรอรับรู้ 1, 20 -               3,283,533            -               -               

หนี" สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื!น 19 839,060               1,225,258            -               -               

หนี" สินไม่หมุนเวยีนอื!น 2,746,831            2,616,358            22,204                 20,104                 

รวมหนี"สินไม่หมุนเวียน 188,289,140        180,667,786        6,963,463            533,710               

รวมหนี"สิน 281,677,931        274,481,210        18,556,782          13,662,910          

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที! 30 กันยายน 2564

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ

ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! ณ วันที! 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 4,997,460            4,997,460            4,997,460            4,997,460            

   ทุนที!ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 2,974 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

ชาํระครบแลว้ 2,973,926            2,973,554            2,973,926            2,973,554            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22,506,296          22,446,531          22,506,296          22,446,531          

ส่วนตํ!ากวา่ทุนอื!น

   ส่วนตํ!าจากการเปลี!ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (669,657)              (669,657)              -               -               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 49,739,138          50,882,428          49,739,138          50,882,428          

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถื้อหุ้น (331,907)              (568,872)              (331,907)              (568,872)              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 74,717,796          75,563,984          75,387,453          76,233,641          

ส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 125,076               125,383               -               -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 74,842,872          75,689,367          75,387,453          76,233,641          

รวมหนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 356,520,803        350,170,577        93,944,235          89,896,551          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที! 30 กันยายน 2564

หน่วย : พันบาท



 หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ 18 36,203,976      35,623,582      451,872           490,314           

รายไดจ้ากการขาย 18  6,172,577        6,091,426        -            -            

รวมรายได้ 42,376,553      41,715,008      451,872           490,314           

ต้นทุน

ตน้ทุนการให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ 18 (21,435,346)    (20,363,854)    (291,337)         (307,333)         

ตน้ทุนขาย (6,204,707)      (6,163,667)      -            -            

รวมต้นทุน (27,640,053)    (26,527,521)    (291,337)         (307,333)         

กําไรขั"นต้น 14,736,500      15,187,487      160,535           182,981           

ต้นทุนในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,430,146)      (1,552,313)      (784)                (529)                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (3,805,491)      (4,454,172)      (23,930)           (25,702)           

รวมต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (5,235,637)      (6,006,485)      (24,714)           (26,231)           

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 9,500,863        9,181,002        135,821           156,750           

รายไดท้างการเงิน 18 50,500             72,231             138,467           78,730             

รายไดอื้!น (กลบัรายการ) 18 128,306           147,423           18,206             (5,920)             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 

ที!ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 7, 8 (26,286)           2,553               6,202,123        6,368,726        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี!ยนสุทธิ (892,464)         (360,763)         (1,385)             (2,220)             

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 464,352           180,080           -            -            

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (37,487)           (43,223)           (37,487)           (43,203)           

ตน้ทุนทางการเงิน 18 (1,413,800)      (1,449,234)      (47,780)           (11,942)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,773,984        7,730,069        6,407,965        6,540,921        

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 15 (1,399,368)      (1,215,321)      (33,903)           (28,250)           

กําไรสําหรับงวด 6,374,616        6,514,748        6,374,062        6,512,671        

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 6,374,062        6,512,671        6,374,062        6,512,671        

    ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 554                  2,077               -            -            

กําไรสําหรับงวด 6,374,616        6,514,748        6,374,062        6,512,671        

กําไรต่อหุ้น (บาท) 16

กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน 2.14                 2.19                 2.14                 2.19                 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 2.14                 2.19                 2.14                 2.19                 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กันยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท



 

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 6,374,616       6,514,748       6,374,062       6,512,671       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น

รายการที!จะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

    ผลต่างของอตัราแลกเปลี!ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,455              -            -            -            

    กาํไรจากการป้องกนัความเสี!ยงในกระแสเงินสด 67,232            61,491            -            -            

    ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอื!นในบริษทัยอ่ยที!ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย -            -            57,241            49,193            

    ภาษเีงินไดข้องรายการที!จะอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั (13,446)           (12,298)           -            -            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 57,241            49,193            57,241            49,193            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,431,857       6,563,941       6,431,303       6,561,864       

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 6,431,303       6,561,864       6,431,303       6,561,864       

   ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 554                 2,077              -            -            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,431,857       6,563,941       6,431,303       6,561,864       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น

สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวันที! 30 กันยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท



 หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ 18 108,020,441    107,727,070    1,355,616        1,469,471        

รายไดจ้ากการขาย 18  22,974,196      19,089,225      -            -            

รวมรายได้ 130,994,637    126,816,295    1,355,616        1,469,471        

ต้นทุน

ตน้ทุนการให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ 18 (63,573,760)    (61,097,458)    (876,281)         (890,308)         

ตน้ทุนขาย (22,756,291)    (18,954,386)    -            -            

รวมต้นทุน (86,330,051)    (80,051,844)    (876,281)         (890,308)         

กําไรขั"นต้น 44,664,586      46,764,451      479,335           579,163           

ต้นทุนในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (4,309,931)      (4,914,320)      (1,413)             (1,044)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (11,564,889)    (13,390,982)    (71,250)           (65,255)           

รวมต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (15,874,820)    (18,305,302)    (72,663)           (66,299)           

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 28,789,766      28,459,149      406,672           512,864           

รายไดท้างการเงิน 18 170,165           266,853           311,675           325,181           

รายไดอื้!น 18 855,302           455,697           57,888             45,818             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 

ที!ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 7, 8 (119,624)         (4,787)             19,590,953      19,689,960      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี!ยนสุทธิ (1,786,110)      (579,245)         (3,107)             (2,267)             

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 977,635           317,940           -            -            

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (119,699)         (123,061)         (119,699)         (123,011)         

ตน้ทุนทางการเงิน 18 (4,259,949)      (4,559,379)      (91,564)           (45,213)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24,507,486      24,233,167      20,152,818      20,403,332      

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 15 (4,447,094)      (3,960,912)      (94,050)           (133,353)         

กําไรสําหรับงวด 20,060,392      20,272,255      20,058,768      20,269,979      

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 20,058,768      20,269,979      20,058,768      20,269,979      

    ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,624               2,276               -            -            

กําไรสําหรับงวด 20,060,392      20,272,255      20,058,768      20,269,979      

กําไรต่อหุ้น (บาท) 16

กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน 6.75                 6.82                 6.75                 6.82                 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 6.75                 6.82                 6.75                 6.82                 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวันที! 30 กันยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท



 

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 20,060,392     20,272,255     20,058,768     20,269,979     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น

รายการที!จะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

    ผลต่างของอตัราแลกเปลี!ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 8,617              -            -            -            

    กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสี!ยงในกระแสเงินสด 351,921          (233,376)         -            -            

    ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื!นในบริษทัยอ่ยที!ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย -            -            290,154          (186,701)         

    ภาษเีงินไดข้องรายการที!จะอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั (70,384)           46,675            -            -            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 290,154          (186,701)         290,154          (186,701)         

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 20,350,546     20,085,554     20,348,922     20,083,278     

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 20,348,922     20,083,278     20,348,922     20,083,278     

   ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,624              2,276              -            -            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 20,350,546     20,085,554     20,348,922     20,083,278     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวันที! 30 กันยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท



ส่วนตํ!ากว่าทุนอื!น

ส่วนตํ!าจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

การเปลี!ยนแปลง การจ่ายโดย กําไรจาก  สํารอง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที!ออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน  สํารองรายการ การเปลี!ยนแปลง อื!นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที!ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ป้องกันความเสี!ยง ในมูลค่ายุติธรรม ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนที!ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพิ!มทุนจดทะเบียน 13 376                    60,461               - - - (60,837)              - - - (60,837)              - - -             

การจา่ยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 13 - - - - - 14,405               - - - 14,405               14,405               - 14,405               

เงินปันผลจ่าย 17 - - - - (20,217,824)       - - - - - (20,217,824)       (926)                   (20,218,750)       

รวมเงนิทุนที!ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 376                    60,461               - - (20,217,824)       (46,432)              - - - (46,432)              (20,203,419)       (926)                   (20,204,345)       

การเปลี!ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

การเปลี!ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - (2,543)                (2,543)                

 รวมการเปลี!ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - (2,543)                (2,543)                

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 376                    60,461               - - (20,217,824)       (46,432)              - - - (46,432)              (20,203,419)       (3,469)                (20,206,888)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด - - - - 20,269,979        - - (186,701)            - (186,701)            20,083,278        2,276                 20,085,554        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - 20,269,979        - - (186,701)            - (186,701)            20,083,278        2,276                 20,085,554        

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 30 กันยายน 2563 2,973,554          22,446,531        (669,657)            500,000             43,807,890        143,313             161,187             (908,583)            45,457               (558,626)            68,499,692        126,878             68,626,570        

กําไรสะสม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวันที! 30 กันยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น



ส่วนตํ!ากว่าทุนอื!น

ส่วนตํ!าจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

การเปลี!ยนแปลง การจ่ายโดย กําไรจาก  สํารอง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที!ออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน การแปลงค่า  สํารองรายการ การเปลี!ยนแปลง อื!นของส่วนของ ผู้ ถือหุ้น ที!ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน งบการเงิน ป้องกันความเสี!ยง ในมูลค่ายุติธรรม ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ ถือหุ้น

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

รายการกับผู้ ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที!ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพิ!มทุนจดทะเบียน 13 372                 59,765              - - - (60,137)           - - - - (60,137)           - - -          

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 13 - - - - - 6,948              - - - - 6,948              6,948              - 6,948              

เงินปันผลจ่าย 17 - - - - (21,202,058)      - - - - - - (21,202,058)    (1,051)             (21,203,109)    

รวมเงินทุนที!ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 372                 59,765              - - (21,202,058)      (53,189)           - - - - (53,189)           (21,195,110)    (1,051)             (21,196,161)    

การเปลี!ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษทัย่อย

การเปลี!ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ย - - - - - -            - - - - - - (880)                (880)                

 รวมการเปลี!ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษทัย่อย - - - - - - - - - - - - (880)                (880)                

 รวมรายการกับผู้ ถือหุ้นที!บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 372                 59,765              - - (21,202,058)      (53,189)           - - - - (53,189)           (21,195,110)    (1,931)             (21,197,041)    

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด - - - - 20,058,768        - - 8,617              281,537           - 290,154           20,348,922      1,624              20,350,546      

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - 20,058,768        - - 8,617              281,537           - 290,154           20,348,922      1,624              20,350,546      

ยอดคงเหลือ ณ วันที! 30 กันยายน 2564 2,973,926        22,506,296        (669,657)         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      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พนับาท

กําไรสะสม องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวันที! 30 กันยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



ส่วนแบ่ง (ขาดทุน)

สํารองสําหรับ กาํไรจาก สํารอง เบด็เสร็จอื!น รวมองค์ประกอบ

ทุนที!ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน การเปลี!ยนแปลง ในบริษทัย่อย อื!นของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ในมูลค่ายุติธรรม ที!ใช้วธิีส่วนได้เสีย ผู้ ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที!บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ!มทุนจดทะเบียน 13 376                        60,461                   -                  -            (60,837)                 -                  -                  -                     (60,837)                 -                  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 -                  -                  -                  -            14,405                   -                  -                  -                     14,405                   14,405                   

เงินปันผลจ่าย 17 -                  -                  -                  (20,217,824)   -                  -                  -                  -                     -                  (20,217,824)          

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที!บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 376                        60,461                   -                  (20,217,824)   (46,432)                 -                  -                  -                     (46,432)                 (20,203,419)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                  -                  20,269,979     -                  -                  -                  (186,701)                  (186,701)               20,083,278           

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  20,269,979     -                  -                  -                  (186,701)                  (186,701)               20,083,278           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 30 กนัยายน 2563 2,973,554             22,446,531           500,000                43,807,890     143,313                161,187                16,682                   (879,808)                  (558,626)               69,169,349           

องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้นกาํไรสะสม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวันที! 30 กันยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)

สํารองสําหรับ กาํไรจาก สํารอง เบด็เสร็จอื!น รวมองค์ประกอบ

ทุนที!ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน การเปลี!ยนแปลง ในบริษทัย่อย อื!นของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ในมูลค่ายุติธรรม ที!ใช้วธิีส่วนได้เสีย ผู้ ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที!บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ!มทุนจดทะเบียน 13 372                        59,765                   -                  -                  (60,137)                 -                  -                  -                    (60,137)                 -                

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 -                  -                  -                  -                  6,948                     -                  -                  -                    6,948                     6,948                     

เงินปันผลจ่าย 17 -                  -                  -                  (21,202,058)          -                  -                  -                  -                    -                  (21,202,058)          

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที!บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 372                        59,765                   -                  (21,202,058)          (53,189)                 -                  -                  -                    (53,189)                 (21,195,110)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                  -                  20,058,768           -                  -                  -                  290,154                        290,154                20,348,922           

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  20,058,768           -                  -                  -                  290,154                        290,154                20,348,922           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 2,973,926             22,506,296           500,000                49,739,138           93,346                   161,187                16,556                   (602,996)                       (331,907)               75,387,453           

-                      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวันที! 30 กันยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



 หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 20,060,392       20,272,255      20,058,768      20,269,979      

รายการปรับปรุง 

ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9 39,828,000       38,816,743      101,485           115,045           

รายไดท้างการเงิน (170,165)          (266,853)          (311,675)         (325,181)         

ตน้ทุนทางการเงิน 4,259,949         4,559,379        91,564             45,213             

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดวา่จะเกิดขึ"น 1,536,053         2,270,624        (1,800)             -            

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 13 6,947                14,405             6,947               14,405             

กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้

และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ (6,302)              (27,557)            -            -            

ขาดทุนจากอุปกรณ์ที!ยกเลิกการใชง้าน 9 457,464            523,656           -            -            

ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยท์ี!เกิดจากสัญญา 75,165              419,777           -            -            

(กาํไร) ขาดทุนจากการขาย และตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (4,404)              28,608             (1,455)             (3,353)             

ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ"น และการ

วดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 482,846            105,821           1,829               1,956               

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม

ที!ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 7, 8 119,624            4,788               (19,590,953)    (19,689,960)    

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 153,656            144,145           27,280             17,054             

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 4,447,094         3,960,912        94,050             133,353           

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี" สินดาํเนินงาน 71,246,319       70,826,703      476,040           578,511           

การเปลี!ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี" สินดาํเนินงาน

เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 536,254            170,964           -            -            

ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวยีนอื!น (1,902,166)       (3,908,464)       24,983             (16,278)           

สินทรัพยท์ี!เกิดจากสัญญา 152,727            69,804             -            -            

สินคา้คงเหลือ 483,362            2,219,245        -            -            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื!น (376,996)          415,063           2,828               59,563             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื!น (90,170)            (299,478)          147,034           (63,665)           

เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวยีนอื!น 882,385            (3,959,508)       425,941           325,575           

ประมาณการสาํหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย (303,822)          -             (313,294)         -            

รายไดค่้าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 26,888              2,677               -            -            

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (536,254)          (170,964)          -            -            

หนี" สินหมุนเวยีนอื!น 6,099                13,489             (55)                  160                  

หนี" สินทางการเงินอื!น (34,277)            (94,850)            -            -            

หนี" สินไม่หมุนเวยีนอื!น (21,814)            (20,270)            -            -            

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 70,068,535       65,264,411      763,477           883,866           

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (93,877)            (50,242)            (24,045)           (10,450)           

จ่ายภาษเีงินได้ (5,275,331)       (5,979,637)       (164,849)         (34,128)           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 64,699,327       59,234,532      574,583           839,288           

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวันที! 30 กันยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี"ย 121,970            201,386           310,008           457,642           

ซื"อที!ดิน อาคาร อปุกรณแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม (18,050,872)     (18,039,829)     (21,078)           (20,010)           

จาํหน่ายอปุกรณ์ 89,315              27,067             6,489               2,387               

จ่ายชาํระใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 12 (16,384,200)     (23,707,229)     -            -            

เงินให้กูย้มืระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเพิ!มขึ"นสุทธิ 18 -             -             (8,612,000)      (1,278,000)      

เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ!มขึ"น 8 -             (246,900)          -            -            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ!มขึ"น 7 -             -             -            (26,000)           

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเพิ!มขึ"น 18 (70,000)            -             -            -            

รับเงินปันผล 15,000              9,000               23,064,685      19,963,915      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (34,278,787)     (41,756,505)     14,748,104      19,099,934      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (2,498,205)       (2,828,461)       (46,149)           (44,586)           

จ่ายชาํระหนี" สินตามสัญญาเช่า 10 (8,858,090)       (8,773,771)       (82,691)           (93,162)           

เงินกูย้มืระยะสั"นจากสถาบนัการเงินเพิ!มขึ"น (ลดลง) สุทธิ 10 (3,900,000)       3,900,000        -            -            

เงินกูย้มืระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัลดลงสุทธิ 10, 18 -             -             (130,000)         (540,000)         

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว 10 (9,640,580)       (9,514,280)       -            -            

รับเงินกูย้มืระยะยาว 10 8,600,000         17,000,000      6,500,000        -            

เงินสดรับจากการออกหุ้น -             -             35,087             33,188             

เงินสดจ่ายเพื!อซื"อบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม (880)                 (2,367)              -            -            

จ่ายเงินปันผล 17 (21,203,109)     (20,218,750)     (21,202,058)    (20,217,824)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (37,500,864)     (20,437,629)     (14,925,811)    (20,862,384)    

ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงอตัราแลกเปลี!ยนของยอดคงเหลือ

    ในสกุลเงินตราต่างประเทศ (4,511)              (42,883)            1                      1                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ!มขึ"น (ลดลง) สุทธิ (7,084,835)       (3,002,485)       396,877           (923,161)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที! 1 มกราคม 18,420,769       19,636,628      614,806           1,975,220        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที! 30 กันยายน 11,335,934       16,634,143      1,011,683        1,052,059        
-                       -                      

ข้อมูลเพิ!มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

รายการที!ไม่ใช่เงินสด

ยอดหนี"คา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน ใบอนุญาตให้ใช้

คลื!นความถี!โทรคมนาคม และหนี" สินตามสัญญาเช่า 144,098,215     134,345,331    170,018           264,975           

ประมาณการสาํหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย - สุทธิจากรายไดค้า้งรับ 1,583,716         -             1,574,244        -            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวันที! 30 กันยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท
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หมายเหตุ       สารบัญ 

1. การดาํเนินงานและขอ้มูลทั!วไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล 
3. เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
4. ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!น 
5. สินทรัพยที์!เกิดจากสัญญา 
6. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื!น 
7. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
8. เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 
9. รายจ่ายฝ่ายทุน 
10. หนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ย 
11. เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวียนอื!น 
12. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย 
13. การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
14. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายได ้
15. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
16. กาํไรต่อหุ้น 
17. เงินปันผล 
18. บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 
19. เครื!องมือทางการเงิน 
20. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการที!ไม่เกี!ยวขอ้งกนั 
21. เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที!สาํคญั 
22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
23. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล
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1. การดําเนินงานและข้อมูลทั"วไปของบริษัท 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที!จดัตั"งขึ"นในประเทศไทย และ 
ที!อยูจ่ดทะเบียนตั"งอยูเ่ลขที! 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื!อเดือนพฤศจิกายน 2534  

ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลดิ"งส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.44  
(ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลที!จดัตั"งขึ"นในประเทศไทย 
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.31 (ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 23.32) ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลที!จดัตั"งขึ"นในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษัท คือ ให้บริการที!ปรึกษาและบริหารงานให้กับบริษัทย่อย และการประกอบธุรกิจ 
ที!สาํคญัของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) สรุปไดด้งันี"  

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

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

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



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

- 2 - 

 

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

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

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

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

เมื!อวนัที! 10 พฤษภาคม 2562 AWN ไดย้ื!นหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานกังาน กสทช.”) เพื!อแจง้ความประสงคข์อแบ่งชาํระเงิน
ประมูลคลื!นความถี! 900 MHz 
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เมื!อวันที!  19 มิ ถุนายน 2562 AWN ได้เข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!สําหรับกิจการ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อสาํนกังาน กสทช. และเป็นผูไ้ดรั้บจดัสรรคลื!นความถี! 700 MHz จาํนวน 1 ชุด 
ซึ! งต่อมา AWN ไดรั้บหนงัสือจาก กสทช. ยืนยนัว่า AWN ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของคาํสั!ง คสช. ที! 4/2562 
ส่งผลให้ AWN ได้รับสิทธิในการแบ่งชาํระเงินประมูลคลื!นความถี! 900 MHz ตามเงื!อนไขใหม่ที!ระบุใน
คาํสั!ง คสช. ที! 4/2562 ดงักล่าว และแจง้ขอ้มูลการแบ่งชาํระเงินออกเป็นสิบงวด งวดละเท่า ๆ กนั ทั"งนี"  
AWN ได้ทาํการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมค้างจ่ายของคลื!นความถี! 900 MHz 
โดยพิจารณาระยะเวลาการชาํระหนี" ที!เปลี!ยนแปลงไปและการเขา้ร่วมรับการจดัสรรคลื!นความถี! 700 MHz 
ผลต่างที!เกิดขึ"นจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่ายคลื!นความถี! 900 MHz 
ตามเงื!อนไขเดิมและเงื!อนไขใหม่ รับรู้เป็นส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมรอรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยรับรู้เป็นส่วนหนึ!งของต้นทุนการไดร้ับใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี! 
700 MHz เมื!อ AWN ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี! 700 MHz  

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

เมื!อวนัที! 19 สิงหาคม 2561 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!ภายใตช่้วงคลื!น
ความถี! วิทยุคมนาคมระหว่าง 1740 MHz - 1745 MHz  และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุญาตเลขที! 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที!  3) (“ใบอนุญาต”) ลงวันที! 21 กันยายน 2561 โดย AWN ได้รับสิทธิ                      
ตามใบอนุญาตดงักล่าว เริ!มตั"งแต่วนัที! 24 กนัยายน 2561 ถึงวนัที! 15 กนัยายน 2576 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื!นความถี! 700 MHz  

เมื!อวนัที! 19 มิถุนายน 2562 AWN ได้รับการจัดสรรคลื!นความถี! 700 MHz จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ภายใตช่้วงคลื!นความถี!วิทยุ
คมนาคมระหว่าง 723 MHz - 733 MHz  และ 778 MHz - 788 MHz กําหนดระยะเวลา 15 ปี เริ!มตั" งแต่
วนัที! 15 มกราคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2579 ตามเงื!อนไขและขอ้กาํหนดที!ระบุไวใ้นประกาศ กสทช.  
ลงวนัที! 5 มิถุนายน 2562 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 
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ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื!นความถี! 2600 MHz 

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

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื!นความถี! 26 GHz 

เมื!อวนัที! 18 กุมภาพนัธ์ 2564 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที!ภายใต้
ช่วงความถี!วิทย ุ25.2 GHz - 26.4 GHz ตามใบอนุญาตเลขที! FREQ/TEL/001 ลงวนัที! 18 กุมภาพนัธ์ 2564 
โดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริ!มตั"งแต่วนัที! 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัที! 17 กุมภาพนัธ์ 
2579 AWN มีภาระผูกพนัจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา
ตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื!นความถี! 700 MHz 

เมื!อวนัที! 1 เมษายน 2564 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!ภายใตช่้วง
คลื!นความถี! วิทยุคมนาคม 700 MHz ระหว่าง 733 MHz - 738 MHz  และ 788 MHz - 793 MHz ตาม
ใบอนุญาตเลขที! FREQ/TEL/001 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที! 1 เมษายน 2564 โดย AWN ได้รับสิทธิตาม
ใบอนุญาตดงักล่าว เริ!มตั"งแต่วนัที! 1 เมษายน 2564 ถึงวนัที! 31 มีนาคม 2579 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 
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2) บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด  (“SBN”) ซึ! งเป็นบริษัทย่อย ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับ
ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพื!อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ที!ไม่ใช้
คลื!นความถี! ระดับชาติ ตามใบอนุญาตเลขที! B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที! 20 มีนาคม 
2560 โดยมีกําหนดสิ"นสุดวนัที! 19 มีนาคม 2575 นอกจากนี"  SBN ไดร้ับใบอนุญาตจาก กสทช. สําหรับ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ แต่ละฉบบัมีระยะเวลา 1 - 8 ปี ทั"งนี"  SBN มีภาระผูกพนั
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที!กาํหนดในใบอนุญาต 

3) บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกัด  (มหาชน) (“CSL”)  บริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาต  
ดา้นอินเตอร์เน็ต ประเภท 2 และ ดา้นโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพื!อดาํเนินการ และให้บริการ
เกี!ยวกบัศูนยข์อ้มูลอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ - ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม เพื!อการสื!อสารทั"ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และจาํหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 

ตามขอ้กาํหนดของ กสทช. หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมิไดก้ระทาํการที!ขดัต่อเงื!อนไขในใบอนุญาตโดยผิดใน
ลกัษณะที!สําคญัหรือเป็นความผิดที!ร้ายแรง กสทช. จะพิจารณาการต่อใบอนุญาตตามขั"นตอนปกติ 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี"  

  ประเทศที" บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ชื"อกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั!ง ณ วันที"  ณ วันที" 

   30 กันยายน  31 ธันวาคม 

   2564  2563 

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

  ชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

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

ผูจ้ดัจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื!อนที! และให้บริการ
โทรศพัท์ระหว่างประเทศ ให้บริการ
โทรคมนาคม บริการโครงข่ายโทรคมนาคม 
และให้บริการอินเตอร์เนต็ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ และ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ไลฟ์ จาํกดั 4 ผูใ้ห้บริการดิจิทลัแฟลตฟอร์ม ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการพื"นที! ที!ดินและอาคารรวมทั"งสิ!ง

อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  
ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั ผูพ้ฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ (IT) บริการ
รวบรวมขอ้มูลสาํหรับบริการเสริมบน
โทรศพัทเ์คลื!อนที! (Content Aggregator) 
และให้บริการในการเรียกเก็บและรับ 
ชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการจดัอบรมแก่บริษทัในกลุ่ม ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชั!น 
  จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการนายหน้าประกนัภยั ไทย 99.99  99.99 

 บริษทั เลิร์นดิ จาํกดั   ผูใ้ห้บริการจดัอบรม ไทย 99.99  99.99 
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  ประเทศที" บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ชื"อกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั!ง ณ วันที"  ณ วันที" 

   30 กันยายน  31 ธันวาคม 

   2564  2563 

บริษทัย่อยทางอ้อม 
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชั!นส์ จาํกดั  

อยู่ระหว่างการชาํระบญัชี  ไทย 51.00 1, 2  51.00 1, 2 

บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ตและบริการรับ -
ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื!อการสื!อสาร และ
จาํหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 

ไทย 99.68 1, 3  99.67 1 

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการดา้นการจดัพิมพแ์ละโฆษณา  
สมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 

ไทย 99.99 1  99.99 1 

บริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลื!อนที! ไทย 99.99 1  99.99 1 
บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จาํกดั ผูใ้ห้บริการธุรกิจสื!อโฆษณาออนไลน์ ไทย 99.94 1  99.94 1 

      
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการโครงข่ายสื!อสัญญาณโทรคมนาคม ไทย 29.001  29.00 1 
      
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั ผูพ้ฒันาโครงสร้างพื"นฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสง ไทย 60.00 1  60.00 1 
บริษทั แรบบิท - ไลน ์เพย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์และการชาํระเงิน 

 ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย 33.33 1  33.33 1 

Digital Games International Private 
Limited 

ผูใ้ห้บริการเกมส์ออนไลน์ สิงคโปร์ 33.33 1  33.33 1 

บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผูพ้ฒันาโครงสร้างพื"นฐานโครงข่ายใยแกว้นาํ
แสง 

ไทย 70.00 1  70.00 1 

 

 

1 สัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยทางออ้ม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงโดยสัดส่วนของความเป็นเจา้ของที!ถือโดยบริษทัยอ่ย 
2 วนัที!  1 กันยายน 2563 บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั!นส์ จาํกัด (“ADC”) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย ์

โดย ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 ADC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89 ลา้นบาทรวมอยู่ในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดของงบแสดงฐานะการเงินรวม สาํหรับรายการที!เหลือไม่เป็นรายการสาํคญัในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3 ในระหว่างงวดเกา้เดือนสิ"นสุด 30 กันยายน 2564 AWN ไดซื้"อหุ้นสามญัของ CSL เพิ!มเติมจาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าในราคาหุ้นละ 8.80 บาท 
รวมเป็นเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของหุ้นสามญัทั"งหมดที!ออกและชาํระแลว้ทั"งหมดของ CSL ผลจากรายการ
ดงักล่าว AWN ถือหุ้นสามญัของ CSL จาํนวน 592,624,524 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.68 ของหุ้นที!ออกและชาํระแลว้ทั"งหมดของ CSL 

4 วนัที! 27 กนัยายน 2564 บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกัด จดทะเบียนเปลี!ยนชื!อต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ เป็น 
บริษทั เอไอเอส ดิจิทลั ไลฟ์ จาํกดั 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั ดงันั"นงบการเงินนี"จึง
อาจไม่แสดงถึงเงื!อนไขที!อาจมีอยู่หรือผลการดาํเนินงานซึ! งอาจเกิดขึ"นในกรณีที!กลุ่มบริษทัและบริษทัได้
ดาํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื!อไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื"อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที!ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ"น
อย่างต่อเนื!อง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซึ! งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนื!องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี!ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ
การหนี" สินและหนี" สินที!อาจจะเกิดขึ"นอย่างสมํ!าเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี"จดัทาํขึ"นในสกุลเงินบาทและ
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 34  เรื!อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชี 
ที!รับรองทั!วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ !มเติมตามขอ้กําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 ซึ! งนํามา 
แสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทัสําหรับปี
สิ"นสุดวนัเดียวกนัซึ! งไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดําเนินงานซึ! งยงัไม่ไดต้รวจสอบที!ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที!  
30 กนัยายน 2564 มิใช่เครื!องบ่งชี"และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเต็มปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซึ! งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีที!ไดจ้ดัทาํขึ"นตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินมิไดน้ํามาแสดงไว ้ณ ที !นี"  เนื!องจากมิไดม้ีการกําหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
ในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั" น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ"นสุด 
วนัที!  30 กันยายน 2564 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563  
ซึ! งไดมี้การตรวจสอบแลว้ 
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2.5 รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยที!มีสาระสําคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหว่างกาล
รวมนี"แลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 
2564 ไดจ้ดัทาํขึ"นโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน
สิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 2564 ซึ! งไดส้อบทานแลว้ 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับงวด
บญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบ
แนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินที!ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ! งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ"นเพื!อให้มีเนื"อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสําคญั และขอ้กาํหนด
ทางการบญัชีเกี!ยวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบี"ยอา้งอิง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติันี"ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ขอ้ผ่อนปรนเกี!ยวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าที!เกี!ยวขอ้งกบั COVID-19  

กลุ่มบริษทัได้เลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนเกี!ยวกบัการยินยอมลดค่าเช่าที!เกี!ยวขอ้งกบั COVID-19 
ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 16 เรื!องสัญญาเช่า ซึ! งทาํให้กลุ่มบริษทัไม่
จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที!เกิดขึ"นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และเขา้เงื!อนไขตามที!ระบุไว ้ถือเป็นการเปลี!ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ซึ! งการลดลง
ใดๆ ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชาํระซึ! งเดิมครบกาํหนดในหรือก่อนวนัที!  
30 มิถุนายน 2565 เท่านั"น และไม่มีการเปลี!ยนแปลงที!สําคญัเกี!ยวกับเงื!อนไขและขอ้กาํหนดอื!นของ
สัญญาเช่า 

ทั"งนี"ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดน้าํขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติักบักรณีการยินยอมลดค่าเช่าที!เกิดขึ"นอนั
เป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื"อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม 
TFRS 16 ดังกล่าวขา้งต้นมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน
สิ"นสุดวนัที! 30 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการนําข้อผ่อนปรนดังกล่าวมาถือปฎิบัติ  
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ! งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 16 เรื!อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิ!มขอ้กาํหนดสําหรับ
ขอ้ยกเวน้ชั!วคราวที!เกิดขึ"นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี" ยอา้งอิงหลกั โดยกิจการต้องถือปฏิบติัตามการ
ปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 
2565 เป็นตน้ไป ทั"งนี"อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัที!มีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซึ! ง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุง
นี"ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื!อวนัที! 27 มกราคม 2564 

นอกจากนี"  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี!ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที!มีการปรับปรุง 
ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 4 เรื!อง สัญญาประกันภยั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที! 7 เรื!อง การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื!องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที!  9 เรื! อง เครื! องมือทางการเงิน ซึ! งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื!อว ันที!  
28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 
1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั" งนี"  อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวนัที!มีผลบังคับใช้ การปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว สืบเนื!องมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี"ยอา้งอิง ระยะที! 2 โดย
ไดเ้พิ!มขอ้ผ่อนปรนสําหรับการเปลี!ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หนี" สินทางการเงิน ที!เกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี"ยอา้งอิง รวมทั"งขอ้ยกเวน้สําหรับการถือปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสี!ยงโดยเฉพาะเป็นการชั!วคราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ!มเติมตาม 
TFRS 7 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที!เกี!ยวขอ้งมาเริ!มถือปฏิบติักบั
งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัเมื!อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวที!มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดที!จะเริ!มถือปฏิบติั 
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2.8 ดุลยพินิจและการประมาณการ 
ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลนี" เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจ ในการประมาณและการตั"งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ! งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบาย
การบญัชี การประมาณการและการตั"งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ! งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวน
สินทรัพย์ หนี" สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี!ยวกับสินทรัพย์และหนี" สินที!อาจเกิดขึ" น ณ วนัสิ"นรอบ
ระยะเวลารายงาน รวมทั"งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของ
ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั"น ผลที!เกิดขึ"นจริงอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั"น 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ
ซึ!งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 

2.9 นโยบายการบญัชีที!สาํคญั 
งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึ"นโดยใช้หลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบั 
ที!ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2563  

3. เงินฝากธนาคารที"สามารถใช้เป็นการเฉพาะ  

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที!บงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัย่อยตอ้งฝาก
เงินสดที!รับล่วงหน้าจากลูกคา้ไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ของ
บริษทัย่อย และไม่สามารถนําไปใช้สําหรับวตัถุประสงค์อื!นนอกจากชาํระให้แก่ผู้ให้บริการเท่านั"น ณ วนัที!  
30 กันยายน 2564 เงินฝากธนาคารที!สามารถใช้เป็นการเฉพาะในงบการเงินรวมมีจํานวนเงิน 1,373 ล้านบาท  
(ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2563 : 1,910 ลา้นบาท)  

  



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

- 12 - 

 

4. ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!หมุนเวียนอื"น 

ลูกหนี"การคา้และลูกหนี"หมุนเวียนอื!น ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที" 
  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
ลูกหนี!การค้า      
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 18     

ลูกหนี"การคา้  98 37 6 15 
รายไดค้า้งรับ  35 16 6 - 

  133 53 12 15 
บุคคลหรือกิจการอื!น ๆ      

ลูกหนี"การคา้  10,198 10,668 103 179 
รายไดค้า้งรับ  6,411 7,727 - 1,574 

  16,609 18,395 103 1,753 
รวมลูกหนี!การค้า  16,742 18,448 115 1,768 
 หกั ค่าเผื!อผลขาดทนุดา้นเครดิต      

ที!คาดว่าจะเกิดขึ"น  (1,639) (1,869) (95) (97) 
ลูกหนี!การค้า - สุทธ ิ  15,103 16,579 20 1,671 
ลูกหนี!อื"น 18      
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  1,195 1,028 11  21 
ลูกหนี"  - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น       

โทรศพัทเ์คลื!อนที!  88 74 -  - 
ภาษีมูลค่าเพิ!มรอขอคืน  165 49 -  - 
อื!น ๆ 18 73 51 127  62 
รวมลูกหนี!อื"น  1,521 1,202 138  83 
รวมลูกหนี!การค้าและลูกหนี!หมุนเวียนอื"น  16,624 17,781 158 1,754 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
(กลบัรายการ) ผลขาดทนุดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น     

สาํหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 484 649 (3) - 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 1,375 2,271 (8) - 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี"การคา้มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวข้องกัน      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน  121 43 11 15 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  6 3 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  5 3 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 1 4 1 - 

 133 53 12 15 

     บุคคลหรือกิจการอื"น ๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน  15,256 14,450 - 1 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 781 729 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 302 1,325 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 270 1,891 103 1,752 
 16,609 18,395 103 1,753 
หัก ค่าเผื!อผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ"น (1,639) (1,869) (95) (97) 

 14,970 16,526 8 1,656 

ลูกหนี!การค้า - สุทธิ 15,103 16,579 20 1,671 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื!อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั"งแต่ 14 วนัถึง 120 วนั 

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

เมื!อวนัที! 1 พฤษภาคม 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี" ขาดให้ทีโอทีชาํระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการ
โทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตั"งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกนัยายน 2555 ให้กบับริษทัเป็นจาํนวน 1,355 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยตั"งแต่วนัชี"ขาด จนกว่าจะชาํระเสร็จเป็นจาํนวนร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดังกล่าว 
นอกจากนี"  ทีโอทีตอ้งชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตั"งแตเ่ดือนตุลาคม 2555 
เป็นตน้ไปจนกว่าจะหมดภาระผูกพนัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในวนัที! 30 กนัยายน 2558 หรือไดมี้การตกลง
แกไ้ขหรือทาํสัญญากนัใหม่ 
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วนัที! 7 กนัยายน 2560 บริษทัไดรั้บคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที! 1148/2560 ลงวนัที! 17 กรกฎาคม 2560 ซึ! งทีโอทียื!น
ฟ้องเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที!ชี"ขาดให้ทีโอทีชาํระค่าส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการ
โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตามขอ้ความขา้งตน้  

เมื!อวนัที! 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องของเอ็นที ซึ! ง เป็นผลให้เอ็นที ต้อง
ชําระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศให้แก่บริษัท ตามคาํชี" ขาดของคณะ
อนุญาโตตลุาการ  

ต่อมาวนัที! 18 กุมภาพนัธ์ 2564 เอน็ทียื!นอุทธรณ์ คดีหมายเลขดาํที! อ.107/2564 ต่อศาลปกครองสูงสุด 

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

วนัที! 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาให้ กสท. ชาํระค่าส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการ
โทรศพัทร์ะหว่างประเทศให้กบั DPC จาํนวน 2.56 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน
ดังกล่าว จนกว่าจะชําระเสร็จสิ"น นับแต่วนัฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชาํระเสร็จสิ"น โดยให้ชําระภายใน  
60 วนั จากวนัที!คดีสิ"นสุด 

วนัที! 29 มิถุนายน 2561 DPC ยื!นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ที!ให ้ กสท.
ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ตามอตัราค่าตอบแทนการใชแ้ละเชื!อมต่อ 
ตามคาํสั!งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบบั 11/2553 เรื!อง ให้ใชอ้ตัราค่าตอบแทนการเชื!อมตอ่
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอตัราอา้งอิง ซึ! งมิใช่อตัราที! DPC และ กสท. ตกลงร่วมกนัตามขอ้ตกลงแบ่งส่วนรายได ้ 

เมื!อวนัที! 8 กันยายน 2564 บริษัทและ DPC ได้บรรลุขอ้ตกลงระงบัขอ้พิพาทดังกล่าวขา้งต้นกับ ทีโอที และ 
กสท.  ปัจจุบนั คือ บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”) ตามรายละเอียดที!ระบุไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 เหตุการณ์สําคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที!สําคญั โดยผลจากการระงบั 
ข้อพิพาทดังกล่าวทาํให้รายได้ค้างรับลดลงจาํนวน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 

โดยบริษทั DPC และ เอ็นที ไดด้าํเนินการถอนขอ้พิพาทดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดในวนัที! 8 กนัยายน 2564 
และจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวนัที! 1 ตุลาคม 2564 และวนัที! 18 ตุลาคม 2564 
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5. สินทรัพย์ที"เกิดจากสัญญา 

สินทรัพยท์ี!เกิดจากสัญญา ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที"  ณ วันที" 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน   

สัญญาขายอุปกรณ์พร้อมใหบ้ริการรายเดือน 1,405 1,715 
หกั  ค่าเผื!อผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดวา่จะเกิดขึ"น (185) (267) 
สินทรัพย์ที"เกิดจากสัญญา - สุทธิ 1,220 1,448 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยที์!เกิดจากสัญญา   
สาํหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 7 89 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 16 420 

สินทรัพย์ที! เกิดจากสัญญาคือจาํนวนที! เกิดจากสัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือนที!ทาํกับลูกค้า  
ซึ! งเกิดขึ"นจากการปันส่วนราคาขายให้กบัการขายอุปกรณ์ ซึ! งมีช่วงเวลารับรู้รายได ้ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ! ง  
เมื!อกลุ่มบริษทัมีการโอนการควบคุมของอุปกรณ์ให้กับลูกคา้แลว้ โดยสินทรัพยที์!เกิดจากสัญญาดงักล่าวจะ
ลดลงสัมพนัธ์กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนโดยบริการรายเดือนมีช่วงเวลา
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ!งและตามขั"นความสาํเร็จของงาน 

สินทรัพยที์!เกิดจากสัญญาที!ถูกยกเลิกหรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสิ"นสุดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู้
เป็นขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 
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6. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื"น 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื!น ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 และ วนัที! 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กันยายน  31 ธนัวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

เงินลงทุนในตราสารทุนที!วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า     
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น  110 110 68  68 

รวม 110 110 68 68 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

รายการเคลื!อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

บริษัทย่อย   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 1 มกราคม 33,819 27,265 
เงินปันผลรับระหวา่งงวด (23,064) (19,964) 
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ยที!ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  19,591 19,690 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื!นของบริษทัยอ่ยที!ใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 290 (186) 
ลงทนุในบริษทัยอ่ยเพิ!มขึ"น - 26 
ณ วันที" 30 กันยายน 30,636 26,831 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 และวนัที! 31 ธันวาคม 2563 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ 

 ณ วันที" ณ วันที" ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที" สําหรับงวดเก้าเดือน 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม สิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 

 2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563 2564  2563 

 ร้อยละ ร้อยละ               

บริษัทย่อย                  
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกัด 99.99 99.99 272 

 
272 

 
811 

 
811  477 447  242  200 

บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 98.55 98.55 914 
 

914 
 

10,226 
 

10,226  4,167 4,173  -  - 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกัด 99.99 99.99 250 

 
250 

 
250 

 
250  277 277  -  - 

บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั 99.99 99.99 300 
 

300 
 

336 
 

336  876 931  946  621 
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั 99.99 99.99 100 

 
100 

 
100 

 
100  124 130  147  35 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 1,350 
 

1,350 
 

1,485 
 

1,485  21,524 20,990  9,913  10,955 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 300 

 
300 

 
300 

 
300  1,274 2,095  3,863  2,550 

บริษทั เอไอเอส ดิจิทลั ไลฟ์ จาํกดั (เดิมชื!อ บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั) 99.99 99.99 50  50  50 50 (113) 68  141 221 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกัด 99.98 99.98 1 

 
1 

 
1 

 
1  1,316 2,640  5,175  4,595 

บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั 99.99 99.99 50 
 

50 
 

50 
 

50  487 1,883  2,623  766 
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 100 

 
100 

 
100 

 
100  197 176  14  21 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชั!น จาํกดั 99.99 99.99 5  5  5  5  15  8  -  - 
บริษทั เลิร์นดิ จาํกดั 99.99 99.99 1  1  1  1  15 1  -  - 

รวม  
    

13,715 
 

13,715  30,636  33,819  23,064  19,964 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 18 - 

 

8. เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

รายการเคลื!อนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมสําหรับงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน  
มีดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2564  2563 

ณ วนัที! 1 มกราคม 799 636 
เงินลงทุนเพิ!มขึ"น - 247 
แปลงค่างบการเงิน 9  - 
เงินปันผลจ่าย (15)  (9) 
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ที!ใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (122) (11) 
ณ วันที" 30 กันยายน 671 863 

รายการเคลื!อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสําหรับงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน  
มีดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

ณ วนัที! 1 มกราคม 32 25 
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมที!ใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 2 5 
ณ วันที" 30 กันยายน 34 30 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการซื"อขาย
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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9. รายจ่ายฝ่ายทุน  

รายการเคลื!อนไหวของรายจ่ายฝ่ายทุนที!เกิดขึ"นสําหรับงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน มีดงันี"  

ณ วันที" 30 กันยายน 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอด ณ วันที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  โอน/ย้าย  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม         30 กันยายน 

 2564        2564 

ราคาทุน:          

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 269,653  15,020  (959)  (5)  283,709 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 70,503 3,368 (1,748) -  72,123 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม 14,963 3,670 (4)  5  18,634 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 153,227 33,232 -  -  186,459 

รวม 508,346 55,290 (2,711)  -  560,925 
         

ค่าเสื"อมราคาสะสม ค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผื"อ

อุปกรณ์ที"ยกเลิกการใช้งาน: 
 

   

  

 

อาคารและอุปกรณ์ (147,135) (20,757)  887  -  (167,005) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (11,780) (9,559)  1,732  -  (19,607) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม (7,840) (1,360)  1 -  (9,199) 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม (43,008) (8,649)  - -  (51,657) 

รวม (209,763) (40,325)  2,620  -  (247,468) 
        

มูลค่าตามบัญชี:        
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 122,518       116,704 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 58,723       52,516 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม 7,123      9,435 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 110,219      134,802 

รวม 298,583      313,457 
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ณ วันที" 30 กันยายน 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 
  ยอด ณ วันที"  เพิ"มขึ!น  ลดลง  ยอด ณ วันที" 
  1 มกราคม      30 กันยายน 
  2563      2563 

ราคาทุน:     
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 244,132 20,063 (422)  263,773 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 66,884 3,717 (515)  70,086 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม 11,914 1,030 (43)  12,901 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม 136,444 16,783  -  153,227 

รวม 459,374 41,593 (980)  499,987 
    

ค่าเสื"อมราคาสะสม ค่าตัดจําหน่ายสะสม  และค่าเผื"อ
อุปกรณ์ที"ยกเลิกการใช้งาน:    
อาคารและอุปกรณ์ (118,723)  (21,669) 374 (140,018) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (126)  (9,532) 464 (9,194) 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม (6,446) (1,035)  7  (7,474) 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม (33,370) (7,176) -  (40,546) 

รวม  (158,665) (39,412) 845 (197,232) 
     

มูลค่าตามบัญชี:   
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 125,409 123,755 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้  66,758 60,892 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม  5,468 5,427 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม 103,074 112,681 

รวม  300,709 302,755 
     

ค่าเสื"อมราคา ค่าตัดจําหน่ายและค่าเผื"ออุปกรณ์ที"ยกเลิก   
การใช้งานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวนัที" 30 กันยายน   

2564 ล้านบาท 40,285* 

2563  ล้านบาท 39,340* 
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ณ วันที" 30 กันยายน 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

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

 1 มกราคม       30 กันยายน 

 2564      2564 

ราคาทุน:        
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,042  24 (32)  1,034 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 346  13 (7) 352 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม 323  3 - 326 

รวม 1,711  40 (39) 1,712 
        

ค่าเสื"อมราคาสะสมและค่าตัดจําหน่ายสะสม:        
อาคารและอุปกรณ์ (986) (15) 27 974 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (120) (85) 7 198 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม (317)  (2) - 319 

รวม (1,423)  (102) 34 1,491 

       

มูลค่าตามบัญชี:       
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 56   60 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 226   154 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม 6    7 

รวม 288     221 
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ณ วันที" 30 กันยายน 2563 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  1 มกราคม      30 กันยายน 

  2563      2563 

         

        
ราคาทุน:        

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,050  29 (30)  1,049 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 65  308 (14) 359 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม 323  - - 323 

รวม 1,438  337 (44) 1,731 
         

ค่าเสื"อมราคาสะสมและค่าตัดจําหน่ายสะสม:        
อาคารและอุปกรณ์ (997)  (20) 26 (991) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (28)  (92) 14 (106) 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม (312)  (3) - (315) 

รวม (1,337)  (115) 40 (1,412) 

        

มูลค่าตามบัญชี:        
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 53   58 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 37   253 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอื!นนอกจากค่าความนิยม 11   8 

รวม  101     319 

        

ค่าเสื"อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวดเก้าเดือน        
สิ!นสุดวันที" 30 กนัยายน        

2564   ล้านบาท 101* 

2563   ล้านบาท 115* 

 

* ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษัทได้รับการลดค่าเช่าพื"นที!ร้านคา้ตามสัญญาเช่าจากผูใ้ห้เช่าจาํนวน 40 ลา้นบาท และ 1 ล้านบาท 
ตามลาํดับ สําหรับงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 2564 (สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กันยายน 2563: 72 ลา้นบาท และ ไม่มี 
ตามลาํดบั) อนัเป็นผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื"อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) ทั"งนี"กลุ่มบริษทัและบริษทัได้
กลบัรายการค่าเสื!อมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบี"ยจากหนี" สินตามสัญญาเช่าที!ยงัคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าที!
ลดลง และบนัทึกผลต่างที!เกิดขึ"นในกาํไรหรือขาดทุน 
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ตามที!บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อย เป็นผูรั้บจดัสรรใบอนุญาตให้ใช้
คลื!นความถี! 700 MHz ดว้ยราคา 17,584 ลา้นบาท เมื!อวนัที! 13 มกราคม 2564 AWN ไดช้าํระเงินค่าคลื!นความถี!
งวดที!หนึ! งจาํนวนร้อยละ 10 ของราคาจดัสรรและภาษีมูลค่าเพิ!มรวมเป็นเงินทั"งสิ"น 1,881 ลา้นบาท พร้อมวาง
หนังสือคํ"าประกนัจากธนาคารเพื!อค ํ"าประกนัการชาํระเงินในส่วนที!เหลือให้กับ กสทช. โดยจะชาํระงวดที! 2 ถึง 10 
จาํนวนร้อยละ 10 ของราคาจดัสรรรวมภาษีมูลค่าเพิ!มทุก 1 ปี นับจากวนัชาํระงวดที!หนึ! ง โดยวนัที! 15 มกราคม 
2564 AWN ไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี! 700 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) AWN รับรู้ส่วนปรับปรุง
มูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมรอรบัรู้ของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 900 MHz 
(ดูหมายเหตุข้อ 1) จาํนวน 3,284 ล้านบาท ปรับปรุงกับต้นทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคม  
700 MHz แลว้ 

เมื!อวนัที! 18 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อย เป็นผู ้
ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี! 26 GHz ดว้ยราคาประมูลรวมทั"งสิ"น 5,345 ลา้นบาท AWN ไดรั้บ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี! 26 GHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงื!อนไขและขอ้กาํหนดที!ระบุไวใ้นการ
ประมูล เมื!อวนัที! 18 กุมภาพนัธ์ 2564  AWN ได้ชาํระเงินประมูลคลื!นความถี!เต็มจาํนวนของราคาประมูลและ
ภาษีมูลค่าเพิ!มรวมเป็นเงินทั"งสิ"น 5,719 ลา้นบาท  

เมื!อวนัที! 1 เมษายน 2564 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อย เป็นผูช้นะ
การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี! 700 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทั"งสิ"น 17,154 ล้านบาท AWN ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี! 700 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงื!อนไขและขอ้กาํหนดที!ระบุไวใ้นการ
ประมูล เมื!อวนัที! 16 มีนาคม 2564  AWN ได้ชําระเงินค่าคลื!นความถี!งวดที!หนึ! งจาํนวนร้อยละ 10 ของราคา
จดัสรรและภาษีมูลค่าเพิ!มรวมเป็นเงินทั"งสิ"น 1,835 ล้านบาท พร้อมวางหนังสือคํ"าประกนัจากธนาคารเพื!อคํ"า
ประกนัการชาํระเงินในส่วนที!เหลือให้กบั กสทช. โดยจะชาํระงวดที! 2 ถึง 10 จาํนวนร้อยละ 10 ของราคาจดัสรร
รวมภาษีมูลค่าเพิ!มทุก 1 ปี นบัจากวนัชาํระงวดที!หนึ!ง  

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

  



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 24 - 

 

10. หนี!สินที"มีภาระดอกเบี!ย 

หนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ย ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 และวนัที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที" 
  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
ส่วนที"หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน  1,000  4,900  -  - 
ส่วนของหนี" สินระยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระ      
 ภายในหนึ!งปี      
 - ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

 ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี  13,345 12,072  -  - 
 - ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั        

 ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 18 750 -  -  - 
 - ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาว        

 ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 18 -  1,776  -  - 
รวมส่วนของหนี" สินระยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระ        

ภายในหนึ!งปี  14,095 13,848  -  - 
ส่วนของหนี" สินตามสัญญาเช่า        

ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 18 10,428 10,213  120  116 
เงินกูย้ืมระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 18 - -  4,950  5,080 
รวมส่วนที!หมุนเวียน  25,523 28,961  5,070  5,196 
ส่วนที"ไม่หมุนเวียน        
หนี" สินระยะยาว        
- เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  26,609 33,685  -  - 
- เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั - สุทธิ 18 14,249 14,999  -  - 
- หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ 18 37,113 30,617  6,493  - 
รวมหนี" สินระยะยาว  77,971 79,301  6,493  - 
หนี" สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 18 42,418 48,151  45  119 
รวมส่วนที!ไม่หมุนเวียน  120,389 127,452  6,538  119 
รวม  145,912 156,413  11,608  5,315 

กลุ่มบริษทัมีขอ้จาํกดัที!ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที!ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาว 

ณ วนัที! 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมซึ! งยงัไม่ได้เบิกใช้จาํนวน 10,400 ลา้นบาท (ณ วนัที! 31 ธันวาคม 
2563 : 30,500 ลา้นบาท)  
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ราคาตามบญัชี (ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู ้) และมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู ้ระยะยาว  ณ วนัที!  
30 กนัยายน 2564 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม* 
 ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที" 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
หุ้นกูร้ะยะยาว 37,138  32,414  39,102  34,623 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม* 

 ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที" 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
หุ้นกูร้ะยะยาว 6,500  -  6,544  - 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้!มีการซื"อขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซื"อขายที!ประกาศอยู่ในสมาคมตลาด 
ตราสารหนี"ไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัที!ในรายงาน 
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หุ้นกู้ระยะยาว 

กลุ่มบริษัทและบริษัทออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื!อผูถ้ือหุ้น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้ มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยรายละเอียด ณ วนัที!  
30 กนัยายน 2564 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 
วันที"จําหน่าย  จํานวนหน่วย  จํานวนเงิน  อัตราดอกเบี!ยต่อปี กําหนดชาํระ กําหนดชําระคืนเงินต้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ล้าน)     คืนดอกเบี"ย   ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที" 

          30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

          2564  2563  2564  2563 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)             
7 พฤษภาคม 2564  1.00  1,000  คงที!ร้อยละ 1.58 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั"งจาํนวนในวนัที! 7 พฤษภาคม 2569 1,000  -  1,000  - 
7 พฤษภาคม 2564  2.50  2,500  คงที!ร้อยละ 2.14 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั"งจาํนวนในวนัที! 7 พฤษภาคม 2571 2,500  -  2,500  - 
7 พฤษภาคม 2564  3.00  3,000  คงที!ร้อยละ 2.69 ทุกงวดครึ! งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั"งจาํนวนในวนัที! 7 พฤษภาคม 2574 3,000  -  3,000  - 

         
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด         

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

รวมหุ้นกู ้      37,138 32,414 6,500 - 
หกั  ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้      (25) (21) (7) - 

หุ้นกู้ระยะยาว      37,113 32,393 6,493 - 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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รายการเคลื!อนไหวของหนี" สินที!มีภาระดอกเบี"ยสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  หุ้นกู้ หนี!สินตาม  รวม 

 ระยะสั!น  ระยะสั!น  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า   
 จากสถาบนั  จากกจิการ  จากสถาบัน  จากกจิการ      

 การเงิน  ที"เกี"ยวข้องกนั  การเงิน  ที"เกี"ยวข้องกนั      

ณ วันที" 1 มกราคม 2564 4,900  -  45,757  14,999  32,393  58,364  156,413 

รายการกระแสเงินสด              

เพิ!มขึ"น 3,000  400  2,100  -  6,500  -  12,000 

จ่ายชาํระคืน (6,900)  (400)  (7,864)  -  (1,776)  (8,858)  (25,798) 

ตน้ทุนการกูย้มื -  -  (49)  -  (8)  -  (57) 

รวมรายการกระแสเงินสด (3,900)  -  (5,813)  -  4,716  (8,858)  (13,855) 

รายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด            

เพิ!มขึ"น -  -  -  -  -  3,335  3,335 

ยกเลิกหนี" สินตามสัญญาเช่า -  -  -  -  -  (7)  (7) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริง -  -  -  -  -  12  12 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่าย -  -  10 -  4 -  14 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด -  -  10 -  4 3,340  3,354 

ณ วันที" 30 กันยายน 2564 1,000  -  39,954 14,999  37,113 52,846  145,912 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  หุ้นกู้ หนี!สินตาม  รวม 

 ระยะสั!น  ระยะสั!น  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า   
 จากสถาบนั  จากกจิการ  จากสถาบัน  จากกจิการ      

 การเงิน  ที"เกี"ยวข้องกนั  การเงิน  ที"เกี"ยวข้องกนั      

ณ วันที" 1 มกราคม 2563 -  -  58,576  2,999  32,388  65,430  159,393 

รายการกระแสเงินสด              

เพิ!มขึ"น 6,900  2,100  5,000  12,000  -  -  26,000 

จ่ายชาํระคืน (3,000)  (2,100)  (9,514)  -  -  (8,774)  (23,388) 

รวมรายการกระแสเงินสด 3,900  -  (4,514)  12,000  -  (8,774)  2,612 

รายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด            

เพิ!มขึ"น -  -  -  -  -  3,670  3,670 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ"นจริง -  -  -  -  -  (3)  (3) 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่าย -  -  8 -  3 -  11 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด -  -  8 -  3 3,667  3,678 

ณ วันที" 30 กันยายน 2563 3,900  -  54,070 14,999  32,391 60,323  165,683 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินกู้ยืมระยะสั!น  หุ้นกู้  หนี!สินตาม  รวม 

 จากกิจการ  ระยะยาว สัญญาเช่า   
 ที"เกี"ยวข้องกัน      

ณ วันที" 1 มกราคม 2564 5,080  -  235  5,315 
รายการกระแสเงินสด      
เพิ!มขึ"น 1,590  6,500  -  8,090 
จ่ายชาํระคืน (1,720) - (83)  (1,803) 
ตน้ทุนการกูยื้ม -  (8)  -  (8) 

รวมรายการกระแสเงินสด (130) 6,492 (83)  6,279 

      

รายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด      
เพิ!มขึ"น -  -  13  13 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย -  1  -  1 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด -  1  13  14 

ณ วันที" 30 กันยายน 2564 4,950 6,493 165  11,608 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินกู้ยืมระยะสั!น  หนี!สินตาม  รวม 
 จากกิจการ  สัญญาเช่า   
 ที"เกี"ยวข้องกนั     

ณ วันที" 1 มกราคม 2563 4,920  50  4,970 
รายการกระแสเงินสด     
เพิ!มขึ"น 800  -  800 
จ่ายชาํระคืน (1,340) (93)  (1,433) 

รวมรายการกระแสเงินสด (540) (93)  (633) 

     
รายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด     
เพิ!มขึ"น - 307  307 

รวมรายการที"ไม่ใช่กระแสเงินสด - 307  307 

ณ วันที" 30 กันยายน 2563 4,380 264  4,644 

  



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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11. เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมุนเวียนอื"น  

เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมุนเวียนอื!น ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

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

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

เจ้าหนี!การค้า      
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 18 89 80  25  14 
บุคคลหรือกิจการอื!น ๆ  22,615 22,302  32  43 
รวม  22,704 22,382  57  57 
  

      
เจ้าหนี!อื"น 18 20,896 18,189  3,237  2,723 

รวมเจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมนุเวียนอื"น  43,600 40,571  3,294  2,780 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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12. ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคมค้างจ่าย 

ใบอนุญ าตให้ใช้ค ลื!นความถี!โทรคมนาคมค้างจ่ายในงบการเงินรวม ณ  วันที!  30 กันยายน 2564 และ 
วนัที! 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ ณ วันที" ณ วันที" 

  30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที! 2) 
 

1 28,363 35,218 
เลขที!ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที! 3) 1 3,128 3,095 
เลขที!ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ!มเติมครั" งที! 4) 1 15,397 15,136 
เลขที!ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม  

FREQ/TEL/001 (700 MHz) (การจดัสรรใบอนุญาต) 1 14,167 - 
เลขที!ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!เพื!อกิจการโทรคมนาคม  

FREQ/TEL/001 (700 MHz) (การประมูลใบอนุญาต) 1 13,932 - 

 74,987  53,449 
หัก ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย 

    ที!จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
 

(13,958)  (10,538) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคมค้างจ่าย 61,029  42,911 

รายการเคลื!อนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวมสําหรับงวดเก้าเดือน
สิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน มีดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไมมี่) 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 
  2564  2563 

ณ วนัที! 1 มกราคม  53,449 61,789 
เพิ!มขึ"น  36,486  16,783 
จ่ายชาํระ  (16,384) (23,707) 
ตดัจาํหน่ายดอกเบี"ยจ่ายรอตดับญัชี  1,436 1,369 
ณ วันที" 30 กนัยายน  74,987 56,234 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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13. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

โครงการ Performance share plan 

ครั!งที" 4 

ในเดือนมีนาคม 2559 ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั" งที! 1/2559 ไดอ้นุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะ
ซื"อหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัที!มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยขอ้มูลสําคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญั มีดงันี"  

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

ครั!งที" 5 

ในเดือนมีนาคม 2560 ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั" งที! 1/2560 ได้อนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ที!จะซื"อหุ้นสามัญของบริษทั โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
รวมถึงกรรมการของบริษทัที!มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยขอ้มูล
สาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุน้สามญั มีดงันี"  

วนัที!อนุมติั: 30 มีนาคม 2560 
จาํนวนหน่วยที!เสนอขาย: 1,410,500 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที!จะซื"อหุ้น: 160.434 บาท/หุ้น 
จาํนวนหุน้ที!ออกเพื!อรองรับ: 1,410,500 หุ้น 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที!มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุ้นสามญัครั" งแรก 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื"อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
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การเปลี!ยนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซื"อหุ้นสามญั สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 2564 แสดงไดด้งันี"  

หน่วย : พนัหน่วย 

 ณ วันที"  รายการระหว่างงวด ณ วันที" 
 1 มกราคม 2564  ออกให้  ใช้สิทธ ิ  หมดอายุ  30 กันยายน 2564 

ESOP - Grant IV       
- กรรมการ 43  - (8) (35) - 
- พนกังาน 493  - (80) (413) - 

 536  - (88) (448) - 

ESOP - Grant V       
- กรรมการ 64  - (25) - 39 
- พนกังาน 705  - (259) - 446  

769  - (284) - 485 

รวม 1,305  - (372) (448) 485 

* ทั"งนี"  ESOP ขา้งตน้นั"นไดร้วม ESOP ของพนักงานหรือผูบ้ริหารที!ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามขอ้กาํหนดสิทธิ
และเงื!อนไขที!กาํหนด 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

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

ครั!งที" 4 

มูลค่ายุติธรรมถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั ณ วนัที!ให้สิทธิ 67.742  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัที!ใหสิ้ทธิ 165.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุน้ที!คาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลที!คาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบี"ยปลอดความเสี!ยง ร้อยละ 1.72 
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ครั!งที" 5 

มูลค่ายุติธรรมถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั ณ วนัที!ให้สิทธิ 111.857  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัที!ใหสิ้ทธิ 172.500  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 160.434  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุน้ที!คาดหวงั ร้อยละ 27.22 
เงินปันผลที!คาดหวงั ร้อยละ 5.55 
อตัราดอกเบี"ยปลอดความเสี!ยง ร้อยละ 2.01 

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นจาํนวน 1 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลาํดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 2563 : 3 ลา้นบาท และ 14 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

เมื!อวนัที! 2 มิถุนายน 2563 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ!มทุนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 
375,681 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ! งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิที!จะซื"อหุ้นสามัญของ
บริษทัที!ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 375,681 หน่วย โดยราคาการใช้
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อหุน้สามญัเท่ากบั 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ทุนที!ออก
ชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัเพิ!มขึ"นจาํนวน 375,681 บาท และ 60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เมื!อวนัที! 2 มิถุนายน 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ!มทุนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย์ จาํนวน 
371,478 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ! งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิที!จะซื"อหุ้นสามัญของ
บริษทัที!ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 371,478 หน่วย โดยราคาการใช้
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อหุน้สามญัเท่ากบั 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ทุนที!ออก
ชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัเพิ!มขึ"นจาํนวน 371,478 บาท และ 60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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14. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานและการจําแนกรายได้ 

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

ข้อมูลตามส่วนที"รายงาน 
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 

หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลื"อนที"  ขายเครื"องโทรศัพท์  บริการสื"อสารข้อมูล  รวมส่วนงานที" 

   เคลื"อนที"และอุปกรณ์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รายงาน 

     อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   

     2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 33,202 33,159  6,046  5,893  3,129  2,663  42,377  41,715 
 กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 7,519  7,511 (385)  (432) 640 651 7,774 7,730 

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 

หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลื"อนที"  ขายเครื"องโทรศัพท์  บริการสื"อสารข้อมูล  รวมส่วนงานที" 

   เคลื"อนที"และอุปกรณ์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รายงาน 

     อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   

     2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 99,555 100,638  22,448  18,485  8,992  7,693  130,995  126,816 
 กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 23,425  23,766 (1,008)  (1,279) 2,090 1,746 24,507 24,233 

สินทรัพย์ตามส่วนงาน ณ วันที" 30 กันยายน 2564 และวันที" 31 ธนัวาคม 2563 มีดังนี! 

หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลื"อนที"  ขายเครื"องโทรศัพท์  บริการสื"อสารข้อมูล  รวมส่วนงานที" 

   เคลื"อนที"และอุปกรณ์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รายงาน 

     อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   

     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 
สินทรัพยส่์วนงาน 337,225 334,214  5,598  5,459  13,698  10,498  356,521  350,171 
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รายได้ 

การจําแนกรายได้ 

กลุ่มบริษทัมีช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ ณ เวลาใดเวลาหนึ!ง และรายไดจ้ากการให้บริการแก่
ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาหนึ! งตามประเภทของสินคา้หรือบริการหลกัซึ! งสอดคล้องกบัการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายได้ที!รายงานสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าดือนสิ"นสุดวันที!  
30 กนัยายน มีดงันี"  

สําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 

หน่วย : ล้านบาท 

   2564  2563 

รายได้จากลูกค้าภายนอก      
ส่วนงานที! 1  - บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! 33,202  33,159 
ส่วนงานที! 2  - ขายเครื!องโทรศพัทเ์คลื!อนที!และอุปกรณ์  6,046  5,893 
ส่วนงานที! 3 - บริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

3,129  2,663 

รวม   42,377  41,715 

      

ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้     
ณ เวลาใดเวลาหนึ!ง     
ส่วนงานที! 2 - ขายเครื!องโทรศพัทเ์คลื!อนที!และอุปกรณ์ 6,046  5,893 
ส่วนงานที! 3 - บริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 126 
 

198 
  6,172  6,091 
ตลอดช่วงเวลา     
ส่วนงานที! 1 - บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! 33,202  33,159 
ส่วนงานที! 3 - บริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3,003  2,465 
   36,205  35,624 

รวม   42,377  41,715 
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สําหรับงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 

หน่วย : ล้านบาท 

   2564  2563 

รายได้จากลูกค้าภายนอก      
ส่วนงานที! 1  - บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! 99,555  100,638 
ส่วนงานที! 2  - ขายเครื!องโทรศพัทเ์คลื!อนที!และอุปกรณ์  22,448  18,485 
ส่วนงานที! 3 - บริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

8,992  7,693 

รวม   130,995  126,816 

     
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้     
ณ เวลาใดเวลาหนึ!ง     
ส่วนงานที! 2 - ขายเครื!องโทรศพัทเ์คลื!อนที!และอุปกรณ์ 22,448  18,485 
ส่วนงานที! 3 - บริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 526 
 

604 
  22,974  19,089 
ตลอดช่วงเวลา     
ส่วนงานที! 1 - บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! 99,555  100,638 
ส่วนงานที! 3 - บริการสื!อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 8,466  7,089 
   108,021  107,727 

รวม   130,995  126,816 

15. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ"นอยู่กบัการประมาณการที!ดีที!สุดของฝ่ายบริหารเกี!ยวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉลี!ย
ถ่วงนํ" าหนักที!คาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีที!ใช้กับรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ที!แท้จริงรวมในการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กันยายน 2564 ของ 
กลุ่มบริษทั คือ ร้อยละ 18.00 และร้อยละ 18.15 ตามลาํดับ และของบริษัท คือ ร้อยละ 0.53 และร้อยละ 0.47 
(สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 2563 : ของกลุ่มบริษทั คือ ร้อยละ 15.72 และ
ร้อยละ 16.35 ตามลาํดับ และของบริษัท คือ ร้อยละ 0.43 และร้อยละ 0.65 ตามลําดับ) การเปลี!ยนแปลงของ 
อตัราภาษีเงินไดที้!แทจ้ริงของงบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่เกิดจากรายไดที้!ไม่ตอ้งเสียภาษี 
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16. กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐานสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 2564 และ 2563 คาํนวณ
จากกําไรสําหรับงวดที! เป็นส่วนของผู ้ถือหุ้นสามัญ ของกลุ่มบริษัทและบริษัทและจํานวนหุ้นสามัญ 
ที!ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดยถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกัดงันี"  

สําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 

   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2564  2563  2564  2563 

กําไรที"เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั!นพื!นฐาน) 6,374 6,513  6,374  6,513 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี"ยถ่วงนํ!าหนกั (ขั!นพื!นฐาน) 2,974 2,974  2,974  2,974 

กําไรต่อหุ้น (ขั!นพื!นฐาน) (บาท) 2.14 2.19  2.14  2.19 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 

   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2564  2563  2564  2563 

กําไรที"เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั!นพื!นฐาน) 20,059 20,270  20,059  20,270 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี"ยถ่วงนํ!าหนกั (ขั!นพื!นฐาน) 2,974 2,973  2,974  2,973 

กําไรต่อหุ้น (ขั!นพื!นฐาน) (บาท) 6.75 6.82  6.75  6.82 
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กําไรต่อหุ้นปรับลด 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน 2564 และ 2563 คาํนวณจาก
กาํไรสําหรับงวดที!เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที!ออกจาํหน่าย
แลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกัหลงัจากที!ไดป้รับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลดดงันี"  

สําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 
   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2564  2563  2564  2563 
กาํไรที!เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ขั"นพื"นฐาน) 6,374 6,513 6,374 6,513 

กําไรที"เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 6,374 6,513 6,374 6,513 
     
จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั (ขั"นพื"นฐาน) 2,974 2,974 2,974 2,974 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลี"ยถ่วงนํ!าหนกั  (ปรับลด) 2,974 2,974 2,974 2,974 

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 2.14 2.19 2.14 2.19 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 
   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2564  2563  2564  2563 
กาํไรที!เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ขั"นพื"นฐาน) 20,059 20,270 20,059 20,270 

กําไรที"เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 20,059 20,270 20,059 20,270 
     
จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี!ยถ่วงนํ"าหนกั (ขั"นพื"นฐาน) 2,974 2,973 2,974 2,973 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลี"ยถ่วงนํ!าหนกั  (ปรับลด) 2,974 2,973 2,974 2,973 

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 6.75 6.82 6.75 6.82 
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17. เงินปันผล 

ในการประชุมคณะกรรมการเมื!อวนัที! 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
ในอตัราหุ้นละ 7.34 บาท ซึ! งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท ในการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลเมื!อวนัที! 3 กนัยายน 2562 

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื!อวนัที! 25 มีนาคม 2563 คณะกรรมการไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.56 บาท เป็นจาํนวนเงินทั" งสิ"น 10,584 ล้านบาท เงินปันผล
ระหว่างกาลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที! 22 เมษายน 2563 และในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเมื!อวนัที! 23 กรกฎาคม 2563 ที!ประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 รวม
หุ้นละ 7.34 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั"งสิ"น 21,823 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 เพิ!มเติมอีก 

เมื!อวนัที! 6 สิงหาคม 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอตัรา 
หุ้นละ 3.24 บาท เป็นจํานวนเงิน 9,634 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที! 
3 กนัยายน 2563 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื!อวนัที! 29 มีนาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 6.92 บาท ทั" งนี" บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามัญในอัตรา 

หุน้ละ 3.24 บาท เมื!อวนัที! 3 กนัยายน 2563 ดงันั"นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 3.68 บาท เป็นจาํนวน
เงินทั"งสิ"น 10,942 ลา้นบาท ซึ! งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ เมื!อวนัที! 20 เมษายน 2564 

เมื!อวนัที! 3 สิงหาคม 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอตัรา 
หุ้นละ 3.45 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10,260 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที! 
1 กนัยายน 2564 

 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 40 - 

 

18. บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวข้องกัน 

กิจการและบุคคลที!ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั"งทางตรง 
หรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้ง
กับบริษทั บริษัทย่อยและบริษทัย่อยลาํด ับถ ัดไป บุคคลที!เป็นเจ้าของส่วนได ้เสียในสิทธิออกเสียงของ
บริษ ัท ซึ! งทาํให้ผู ้เป็นเจ ้าของดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั"ง
กรรมการและพนกังานของบริษทัและสมาชิกในครอบครัวที!ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั"น กิจการและบุคคลทั"งหมดเป็น
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัซึ! งอาจมีขึ"นได ้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียด
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษัทไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการที!เกี!ยวขอ้งกัน โดยกลุ่มบริษทัและ
บริษทัไดค้ิดราคาซื"อ-ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลที!เกี!ยวขอ้งกนัดว้ยราคาที!สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนั"นๆ แลว้ โดยมีเงื!อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าที!ปรึกษาและบริหารงาน
คิดราคาตามที!ตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณจากสัดส่วนการทาํงานที!บริษทัไดท้าํใหก้บับริษทัผูว้า่จา้งในแต่ละปี  

ความสัมพนัธ์ที!กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับคุคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั มีดงันี"  

ชื"อกิจการ ประเทศที"จัดตั!ง 

/สัญชาติ 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย กิจการที!อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
บริษทั อินทชั โฮลดิ"งส์ จาํกดั (มหาชน) 

(“อินทชั”) และกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 
(“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว อินทชัเป็นผูถื้อหุ้นที!มีอทิธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่บริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั 

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

สิงคโปร์ Singtel เป็นผูถื้อหุ้นที!มีอทิธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั 
และมีกรรมการร่วมกนั 

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

ที!มีกรรมการบริษทัร่วมกนั 
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รายการที!สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที! เกี!ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ" นสุดวันที!  
30 กนัยายน มีดงันี"   

สําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์        
บริษทัยอ่ย -  - 452  490 

กลุ่มอนิทชั 11 8  -  - 
กลุ่ม Singtel 11  3 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 74  22 - - 

รวม 96  33 452 490 

      
เงินปันผลรับจาก      
บริษทัยอ่ย -  - 10,890 10,356 

        

รายได้ทางการเงิน      
บริษทัยอ่ย -  - 138 78 
การร่วมคา้ 1  - - - 

รวม 1  - 138 78 

      
รายได้อื"น      
บริษทัยอ่ย -  - 17 8 
กลุ่ม Singtel -  2 - - 
การร่วมคา้ 2  3 -  - 

รวม 2  5 17  8 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ค่าเช่าและค่าบริการอื"น     
บริษทัยอ่ย - - 14 31 
กลุ่มอนิทชั 14 20 1 2 
กลุ่ม Singtel 34 25 4 - 
บริษทัร่วม 17 13 - - 
การร่วมคา้ 16 16 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 16 3 - - 

รวม 97 77 19 33 

        

ค่าโฆษณา     
กลุ่มอนิทชั 1 2 1 - 

        

ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
ผลประโยชน์ระยะสั"นของพนกังาน 38 43 38 43 

        

ซื!อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื"นๆ        

กลุ่มอนิทชั 2  25  -  - 

        

ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  6  7 
กลุ่มอนิทชั -  -  1  - 
บริษทัร่วม 3  3  -  - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 78  60  -  - 

รวม 81  63  7  7 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินปันผลจ่าย     
อินทชั 4,149 3,896 4,149 3,896 
Singtel 2,392 2,247 2,392 2,247 

รวม 6,541 6,143 6,541 6,143 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์        
บริษทัยอ่ย -  - 1,355  1,468 

กลุ่มอนิทชั 26 28  1  1 
กลุ่ม Singtel 19  13 - - 
การร่วมคา้ 1  1 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 190  68 - - 

รวม 236  110 1,356 1,469 

      
เงินปันผลรับจาก      
บริษทัยอ่ย -  - 23,065 19,964 
การร่วมคา้ 15  9 - - 

รวม 15  9 23,065 19,964 

      
รายได้ทางการเงิน      
บริษทัยอ่ย -  - 309 320 
การร่วมคา้ 1  - - - 

รวม 1  - 309 320 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 44 - 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

รายได้อื"น      
บริษทัยอ่ย -  - 49 44 
กลุ่มอนิทชั 12  5 - - 
กลุ่ม Singtel -  5 - - 
การร่วมคา้ 6  6 - - 

รวม 18  16 49 44 

        

ค่าเช่าและค่าบริการอื"น     
บริษทัยอ่ย - - 34 51 
กลุ่มอนิทชั 52 96 3 5 
กลุ่ม Singtel 144 209 4 - 
บริษทัร่วม 53 56 - - 
การร่วมคา้ 46 48 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 19 5 - - 

รวม 314 414 41 56 

        

ค่าโฆษณา     
กลุ่มอนิทชั 1 11 1 - 

     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
ผลประโยชน์ระยะสั"นของพนกังาน 119 121 119 121 
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 1 2 1 2 

รวม 120 123 120 123 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ซื!อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื"นๆ        
กลุ่มอนิทชั 7  37  3  - 

        

ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  19  31 
กลุ่มอนิทชั 1  2  1  - 
บริษทัร่วม 8  10  -  - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 231  131  -  - 

รวม 240  143  20  31 

        

เงินปันผลจ่าย        
อินทชั 8,575  8,178  8,575  8,178 
Singtel 4,944  4,715  4,944  4,715 

รวม 13,519  12,893  13,519  12,893 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 และวนัที! 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี"  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที"  ณ วันที" 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด        
- เงินฝากธนาคาร        

บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 141  137  - 1 
     

ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!หมุนเวยีนอื"น     

ลูกหนี!การค้า      
บริษทัยอ่ย - - 5 14 
กลุ่มอินทชั 17 9 -  - 
กลุ่ม Singtel 26 11 1 1 
การร่วมคา้ 3 1 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 52 16 - - 

 98 37 6 15 

รายได้ค้างรับ     
บริษทัยอ่ย - - 6 - 
กลุ่มอินทชั 1 2 - - 
กลุ่ม Singtel 24 5 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 10 9 - - 
 35 16 6 - 

รวมลูกหนี!การค้า 133 53 12 15 
     

ลูกหนี!อื"น     
- ลกูหนี"อื!น     

บริษทัยอ่ย - - 61 - 
- ดอกเบี"ยคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 63 62 
การร่วมคา้ 1 - - - 

รวมลูกหนี!อื"น 1 - 124 62 

รวมลูกหนี!การค้าและลูกหนี!หมุนเวียนอื"น 134 53 136 77 
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หน่วย : ล้านบาท 

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

สินทรัพย์สิทธิการใช้     
กลุ่มอนิทชั 7 - - - 
กลุ่ม Singtel 20 12 - - 
บริษทัร่วม 417 447 - - 
การร่วมคา้ 4  7  -  - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 1 - - - 

รวม 449 466 - - 

     
เงินให้กู้ยืมระยะสั!นแก่กจิการที"เกี"ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 61,155 52,543 

ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั"นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเป็นตั#วสัญญาใชเ้งินประเภทเรียกคืน
เมื!อทวงถาม ซึ! งมีอตัราดอกเบี"ยเฉลี!ยร้อยละ 0.77 ต่อปี (ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2563 : เฉลี!ยร้อยละ 0.47 ต่อปี) 

รายการเคลื!อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั" นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัสําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กันยายน  
มีดงันี"  

   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินให้กู้ยืมระยะสั!นแก่กิจการที"เกี"ยวข้องกัน     
ณ วนัที! 1 มกราคม - - 52,543 50,499 
เพิ!มขึ"น - - 16,110 12,835 
ลดลง - - (7,498) (11,557) 

ณ วันที" 30 กนัยายน - - 61,155 51,777 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที" ณ วันที" ณ วันที" ณ วันที" 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที"เกี"ยวข้องกนั     
การร่วมคา้ 70 - - - 

ณ วนัที! 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเป็นสัญญาให้บริการสินเชื!อ 
ซึ!งมีอตัราดอกเบี"ยเฉลี!ยร้อยละ 4.32 ต่อปี  

รายการเคลื!อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัสําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน  
มีดงันี"  
   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที"เกี"ยวข้องกัน     
ณ วนัที! 1 มกราคม - - - - 
เพิ!มขึ"น 70 - - - 

ณ วันที" 30 กนัยายน 70 - - - 
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   หน่วย : ล้านบาท 

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

เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมุนเวียนอื"น     
เจ้าหนี!การค้า     
บริษทัยอ่ย - - - 5 
กลุ่มอนิทชั 4 28 1 1 
กลุ่ม Singtel 60 43 24 8 
บริษทัร่วม 6 6 - - 
การร่วมคา้ 4 2 - - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 15 1 - - 

รวมเจ้าหนี!การค้า 89 80 25 14 

        

เจ้าหนี!อื"น     
- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     

 บริษทัยอ่ย - - 7 20 
 กลุ่มอินทชั 2 17 1 1 
 กลุ่ม Singtel 2 3 - - 
 บริษทัร่วม 1 1 - - 
 การร่วมคา้ 6 10 - - 
 บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 20 85 - - 

รวมเจ้าหนี!อื"น 31 116 8 21 

รวมเจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!หมนุเวียนอื"น 120 196 33 35 

        

หนี!สินตามสัญญาเช่า      
กลุ่มอนิทชั 8 13 - - 
กลุ่ม Singtel 21 7 - - 
บริษทัร่วม 427 459 - - 
การร่วมคา้ 4 1 - - 

รวม 460 480 - - 
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   หน่วย : ล้านบาท 

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

เงินกู้ยืมระยะสั!นจากกิจการที"เกี"ยวข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  4,950 5,080 

ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 เงินกูย้ืมระยะสั"นจากบริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนัของบริษทัเป็นตั#วสัญญาใชเ้งินประเภท
เรียกคืนเมื!อทวงถาม ซึ! งมีอตัราดอกเบี"ยเฉลี!ยร้อยละ 0.49 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั (ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 : 
เฉลี!ยร้อยละ 0.58 ต่อปี) 

รายการเคลื!อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั"นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน  
มีดงันี"  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินกู้ยืมระยะสั!นจากกิจการที"เกี"ยวข้องกัน     
ณ วนัที! 1 มกราคม - - 5,080 4,920 
เพิ!มขึ"น  400 2,100 1,590 800 
ลดลง (400) (2,100) (1,720) (1,340) 

ณ วันที" 30 กนัยายน - -  4,950 4,380 

 

   หน่วย : ล้านบาท 

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

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที"เกี"ยวข้องกนั        
ที"ครบกําหนดชําระภายในหนึ"งปี        

บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 750  -  -  - 
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   หน่วย : ล้านบาท 

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

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที"เกี"ยวข้องกนั        
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 14,249  14,999 - - 
รวม 14,999  14,999  - - 

ณ วนัที! 30 กันยายน 2564 และวนัที! 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 
ซึ!งมีอตัราดอกเบี"ยในอตัรา 6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิ!ม โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบี"ยทุกงวดครึ! งปี ทยอยชาํระ
เงินตน้ทั"งหมด 14 งวด เริ!มปี 2565 จนถึงปี 2571 โดยเงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุ่มอินทชั 73 15 73 - 
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัอื!น 35 44 15 - 

รวม 108 59 88 - 

สัญญาสําคัญที"ทํากับกิจการที"เกี"ยวข้องกนั  

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญากบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั และมีภาระผกูพนัที!จะตอ้งรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอัตราและเงื!อนไขตามที! ระบุ ไว้ในสั ญญา สัญญ าสําคัญที! ทํากับบุคคลหรือกิจการที! เกี! ยวข้องกัน  
มีดงัต่อไปนี"  

1) กลุ่มบริษทัมีการทาํสัญญาระหว่างกนัในการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงบั
สัญญาเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื!อนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษัทมีการทําสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพื"นที!และระบบพื"นฐานในการติดตั" งอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั  
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3) บริษทัยอ่ยไดรั้บการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัทจ์ากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(“ACC”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อย โดย ACC จะให้บริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทั"งให้คาํแนะนาํและแกไ้ขปัญหา
ในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4) บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั 
(มหาชน) (“TMC”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม โดย TMC จะเป็นผูจ้ัดหาบุคลากรและศูนยใ์ห้ข่าวสารทาง
โทรศพัท ์เพื!อดาํเนินการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดย
แจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

5) กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาจ้างบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกัด ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ในการให้บริการชําระค่า
สินคา้หรือบริการผ่านการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
โดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกัด และบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกัด ซึ! งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าทํา
สัญญากับบริษทั เอไอเอส ดิจิทลั ไลฟ์ จาํกัด ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ในการจาํหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และ 
บตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 30 วนั 

7) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั เอไอเอส ดิจิทลั ไลฟ์ จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ในการบรรจุภณัฑบ์ตัรโดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

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

9) กลุ่มบริษัทได้ท ําสัญญากับบริษัท ไมโม่เทค จาํกัด ซึ! งเป็นบริษัทย่อย และบริษัท เอดี เวนเจอร์ จํากัด 
(มหาชน) ซึ! งเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ในการให้บริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลื!อนที!หรือ
อุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าว
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

10) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษัทย่อย ได้ทาํสัญญาเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียมจากบริษทัไทยคม จาํกดั (มหาชน) ซึ! งเป็นบริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั โดย AWN ตกลงชาํระค่าบริการเป็น
รายเดือนตามอตัราและเงื!อนไขที!ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลถึงวนัที! 19 พฤศจิกายน 2565 
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11) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงและ
สิ!งอาํนวยความสะดวกกบับริษทั อินฟอร์เมชั!น ไฮเวย ์จาํกดั (“IH”) ซึ! งเป็นบริษทัร่วม โดย IH ให้บริการ
ระบบเคเบิ"ลใยแกว้นาํแสงรวมถึงให้บริการสิ!งอาํนวยความสะดวกในพื"นที!เฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

12) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญากบับริษทั ทีซี บรอดคาสติ"ง จาํกดั 
ซึ! งเป็นบริษทัที !เกี!ยวขอ้งกัน  เพื !อรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทศัน์ โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

13) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกัด ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญากบับริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จาํกัด ซึ! งเป็นบริษัทย่อย เพื!อรับบริการเช่าเครื!องและอุปกรณ์เพื!อให้บริการโทรคมนาคม โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

14) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัย่อย และ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) 
ซึ! งเป็นบริษัทย่อยทางออ้ม ไดท้าํสัญญาพฒันาโครงสร้างพื"นฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสงกบั บริษทั อมตะ เน็ท
เวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นการร่วมคา้ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

15) บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบั บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั ซึ! งเป็น
การร่วมคา้ เพื!อรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

16) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ว่าจา้งให้บริษัท ไมโม่เทค จาํกัด  
ซึ!งเป็นบริษทัย่อย ให้บริหารคะแนนสะสม และจดักิจกรรมแลกสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ของ AWN โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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19. เครื"องมือทางการเงิน 

การจดัประเภทสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้าและสัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 
และวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวม มีดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
  ณ วันที"  ณ วันที" 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื!น    

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า  616  - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  616  - 

รวมสินทรัพย์  616  - 
    
หนี!สินหมุนเวียน    
หนี" สินทางการเงินหมุนเวียนอื!น    

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า  -  (297) 
รวมหนี!สินหมุนเวียน  -  (297) 

    หนี!สินไม่หมุนเวียน    
หนี" สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื!น    

สัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน  (839) (1,225) 
รวมหนี!สินไม่หมุนเวียน  (839) (1,225) 

รวมหนี!สิน  (839) (1,522) 

รวม  (223)  (1,522) 
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รายการเคลื!อนไหวของสัญญาอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้าและสัญญาอัตราดอกเบี" ยแลกเปลี!ยนสําหรับ 
งวดเกา้เดือนสิ"นสุดวนัที! 30 กนัยายน ในงบการเงินรวม มีดงันี"  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

 ยอด ณ วันที"  การเปลี"ยนแปลง  ยอด ณ วันที" 

 1 มกราคม   ในมูลค่ายุติธรรม  30 กนัยายน 

 2564  ระหว่างงวด  2564 

สินทรัพย์หมุนเวียน      

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื!น      

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ -  616  616 
    

หนี!สินหมุนเวียน    
หนี" สินทางการเงินหมุนเวยีนอื!น   

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ (297) 297 - 
     

หนี!สินไม่หมุนเวียน     
หนี" สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื!น    

สัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน (1,225)  386 (839) 

รวม (1,522) 1,299 (223) 

หน่วย : ล้านบาท 

  ยอด ณ วันที"  การเปลี"ยนแปลง  ยอด ณ วันที" 

  1 มกราคม  ในมูลค่ายุติธรรม  30 กนัยายน 

  2563  ระหว่างงวด  2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื!น    

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 1 127 128 
    

หนี!สินหมุนเวียน    
หนี" สินทางการเงินหมุนเวียนอื!น     

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้  (129) 90 (39) 

สัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน  (132) 54 (78) 
     

หนี!สินไม่หมุนเวียน     

หนี" สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื!น    

สัญญาอตัราดอกเบี"ยแลกเปลี!ยน (814) (321) (1,135) 

รวม (1,074) (50) (1,124) 
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20. ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที"ไม่เกี"ยวข้องกนั 

ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการที!ไม่เกี!ยวขอ้งกนั ณ วนัที! 30 กนัยายน 2564 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี"  

หน่วย : ล้าน 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาที!ยงัไม่ไดรั้บรู้     
อาคารและอปุกรณ์     
   สกุลเงินบาท 6,130 5,059 5 8 
   สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 375 145 -  - 
    
ใบอนุญาตให้ใช้คลื"นความถี"โทรคมนาคม    

   สกุลเงินบาท 1, 9 - 40,083* - - 

    

ค่าบริการและค่าบํารุงรักษา     
   สกุลเงินบาท 2,564 1,763 48 39 
   สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 29 20 - - 
   

ใบสั"งซื!อสินค้าและวัสดุคงเหลือ   
   สกุลเงินบาท 17,697 13,396 -  - 
   สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 16 7 -  - 

  * ผลต่างจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่ายคลื!นความถี! 900 MHz ตามเงื!อนไขเดิมและ

เงื!อนไขใหม่ จ ํานวน 3,284 ล้านบาท ถูกปรับปรุงกับต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!  700 MHz  
โดยบริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!ดงักล่าวเมื!อ
วนัที! 15 มกราคม 2564 
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หน่วย : ล้าน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ภาระผูกพันอื"น     

เงินบาท     
สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 8,714 7,950 - - 
หนงัสือคํ"าประกนัจากธนาคาร     
- ใบอนุญาตให้ใชค้ลื!นความถี!     

โทรคมนาคมคา้งจ่าย 88,017 66,684 - - 
- อื!นๆ 2,623 2,741 38 169 

รวม 99,354 77,375 38 169 

     
เงินดอลลาร์สหรัฐ     

อื!นๆ - 1 - - 

รวม - 1 - - 

สัญญาที"สําคัญ 
- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสําหรับที!ทาํการสํานกังาน รถยนต ์คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน โดย

มีระยะเวลาการเช่าตั"งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายไุด ้

- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัแห่งหนึ!ง โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บบริการดา้นการใชโ้ครงสร้างพื"นฐาน
โทรคมนาคมและการบริการทั!วไปอื!น ตามที!ระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษัทจะจ่ายค่าธรรมเนียมจาก 
การบริการในอตัราตามที!ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวจะสิ"นสุดลงก็ต่อเมื!อฝ่ายหนึ!งฝ่ายใดยื!นจดหมาย
บอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั 

- เมื!อวนัที! 5 มกราคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาบริการกบั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) โดย AWN ขอใช้บริการใน
เรื!อง การใช้บริการขา้มโครงข่ายโทรศพัท์เคลื!อนที!ภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาตั"งแต่วนัที! 1 มีนาคม 
2561 ถึงวนัที! 3 สิงหาคม 2568 โดย AWN ไดน้าํหนงัสือคํ"าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ไดข้องธนาคารพาณิชย ์
ในประเทศเป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตั"งแต่วนัลงนาม ถึงวนัที!พน้จากขอ้ผูกพนั
ตามสัญญา   
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- เมื!อวนัที! 5 มกราคม 2561 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ! งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษัท ได้ลงนามในสัญญาเช่าเครื! องและอุปกรณ์เพื!อให้บริการโทรคมนาคมกับ บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็นผูใ้ห้เช่าเครื!องและอุปกรณ์เพื!อให้บริการโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตั"งแต่วนัที! 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที! 3 สิงหาคม 2568 โดย SBN ได้นําหนังสือคํ"าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 525 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตั"งแต่วนัลงนาม 
ถึงวนัที!พน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา 

- เมื!อวนัที! 4 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัไดล้งนามร่วมกบับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) ในสัญญา
ระงบัขอ้พพิาทและให้บริการเกี!ยวกบัเสาโทรคมนาคม โดยกลุ่มบริษทัตกลงใชบ้ริการเสาโทรคมนาคมของ 
TOT โดยมีระยะเวลาตั"งแต่วนัที! 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที! 31 ธันวาคม 2571 โดยกลุ่มบริษทัไดน้าํหนงัสือ
คํ" าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศเป็นจํานวน 434 ล้านบาท วางเป็น
หลกัประกนั โดยมีอายตุั"งแต่วนัลงนาม ถึงวนัที!พน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา 

- เมื!อวนัที! 17 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ลงนามร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 
(“กสท”) ใน “สัญญาระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเกี!ยวกับเสาโทรคมนาคม” โดยกลุ่มบริษทัตกลงเช่าใช้
บริการเสาโทรคมนาคมของ กสท. และ กสท. ตกลงใชบ้ริการพื"นที!และบริการบาํรุงรักษาเสาโทรคมนาคม
ดงักล่าวจากบริษทั โดยมีระยะเวลาตั"งแต่วนัที! 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที! 15 กนัยายน 2568 

21. เหตุการณ์สําคญั ข้อพพิาททางการค้าและคดีความที"สําคัญ 

เมื!อวันที! 7 มกราคม 2564 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (“กสท.”) ควบรวมกิจการเป็นหนึ!งบริษทั ในนาม บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอน็ที”) 

ในวนัที! 8 กันยายน 2564 บริษทัและ DPC ได้บรรลุขอ้ตกลงกบัเอ็นทีในการระงบัขอ้พิพาทต่างๆ อนัไดแ้ก่ขอ้
พิพาทในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ  
ขอ้พิพาทเฉพาะของบริษทัในลาํดบัที! 1) 2) และ 6)  ขอ้พิพาทของ DPC  ในลาํดบัที! 3) 4) 5) 6) และ 9) 

ทั"งนี"  บริษทัไดช้าํระค่าตอบแทนเพื!อระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวให้แก่เอ็นทีเป็นจาํนวนเงินสุทธิ 448 ลา้นบาท โดยมี
หลายรายการที!เกี!ยวขอ้งระหว่าง เอ็นที บริษทั และ DPC โดยผลจากการระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวทาํให้รายไดค้า้งรับ
ลดลงจาํนวน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ตามลาํดับ 
และประมาณการสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่ายลดลงจาํนวน 1,888 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ โดยไม่มีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวนัที!  
30 กนัยายน 2564 
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โดยบริษทั DPC และเอน็ที ต่างไดด้าํเนินการถอนคาํฟ้อง คาํร้องของขอ้พิพาทต่าง ๆ ที!ตกลงระงบักนัในครั"งนี" ต่อ
ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดแลว้แต่กรณี และตกลงที!จะไม่รื" อฟื" นการฟ้องคดีหรือเสนอขอ้พิพาท
ดงักล่าวขึ"นมาอีก 

เฉพาะบริษัท 

1) สัญญาการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทได้ทาํสัญญา 
การเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูร้ับใบอนุญาตรายอื!น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี 
ผลบงัคบัใชข้องสัญญาเป็นดงันี"  

ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ 

1)  บริษทั โทเทิ!ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั!น จาํกดั (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2549 เป็นตน้ไป 
2)  บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 16 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป 
3)  บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 1 มิถุนายน 2552 เป็นตน้ไป 
4)  บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 7 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป 
5)  บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป 
6)  บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั 1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 
7)  บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั!น จาํกดั     

 (เดิมชื!อ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จาํกดั) 
1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 

เมื!อวนัที! 31 สิงหาคม 2550 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื!นฟ้องสํานกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพื!อขอเพิกถอนประกาศฯ ดังกล่าว วันที!  15 กันยายน 2553 
ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียื!นฟ้องขอเพิกถอนประกาศของ กทช. ว่าดว้ยการใชแ้ละ
เชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และ ทีโอที ไดย้ื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ และเมื!อ
วนัที! 4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอที ไดมี้หนังสือแจง้ให้บริษทัทราบว่า บริษทัควรรอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพื!อยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษัทดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติก่อนศาลมีคาํพิพากษาถึงที!สุด ทีโอที จะไม่รับรู้ และบริษทัจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการ
ดงักล่าว 
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ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื!อนที! (“สัญญาอนุญาตฯ”) กําหนดให้บริษัทต้องจ่าย               
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขั"นตํ!าตามที!สัญญากาํหนดในแต่ละปี หรือ
ในอตัราร้อยละของรายได ้และผลประโยชน์อื!นใดที!บริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหักค่าใชจ้่ายและค่าภาษีใด ๆ 
ทั"งสิ"น จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนั"น อย่างไรก็ตาม ค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการ 
ที!ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และทีโอทีต้องการรอคาํพิพากษาถึงที!สุดในเรื! อง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล 
จึงเป็นรายการที!บริษัทคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรื!องวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา 
เพื!อให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั บริษัทจึงคาํนวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามที!
ปฏิบัติในทางเดียวกันทั"งอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนที!บริษทัต้องจ่าย
ให้แก่ทีโอทีนั"น ขึ"นอยู่กบัผลการตดัสินจากศาลในเรื!องขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริษทักบั
ทีโอทีในภายหลงัโดยบริษทัจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดที!การเจรจาตกลงสิ"นสุดลง ซึ! งผูบ้ริหารของ
บริษทัเชื!อวา่จะไมเ่กิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนที!บนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดพิ้จารณาหนงัสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายที!เกี!ยวขอ้งประกอบกบัความเห็นของ
ที!ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษทั เห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ขา้งต้น อาจถือได้ว่าเป็นการขดัต่อประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื!อมต่อโครงข่าย บริษัท จึงได้ตดัสินใจ
ปฏิบติัตามสัญญาการเชื!อมต่อโครงข่าย ซึ! งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายที!มีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั โดย
ออกใบแจง้หนี" เพื!อเรียกเก็บค่าเชื!อมตอ่โครงข่ายจากคู่สัญญา  

ในวนัที! 30 ธันวาคม 2551 บริษทัได้นําส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตั"งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ล้านบาท ซึ! งคํานวณจากรายได้สุทธิตามอัตราและ 
วิธีคิดคาํนวณของบริษทัให้แก่ทีโอที ซึ! งต่อมาไดมี้การจดัตั"งคณะทาํงานเจรจาเกี!ยวกบัอตัราผลประโยชน์ตอบแทน
จากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักับทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมีข้อยุติร่วมกันได้ เนื!องจากทีโอที
ตอ้งการให้บริษทั ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที!บริษทัไดรั้บทั"งจาํนวนตามอตัรา
ร้อยละที!กําหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษัทนําค่า เชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที!บ ริษ ัทถูก
ผูป้ระกอบการรายอื!นเรียกเก็บมาหักออกก่อน ในวนัที! 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงไดมี้หนังสือแจง้ให้บริษทั
ชําระเงินผลประโยชน์จากรายได้ค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดําเนินการที!  17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803  
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  อย่างไรก็ตามบริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนังสือโตแ้ยง้คดัคา้น
ไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พพิาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํ
ที!  19/2554 แล้ว เมื!อวันที!  9 มีนาคม 2554 เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี" ขาดว่า ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
เงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  
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ในวนัที! 29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื!นคาํเสนอขอ้พิพาท เลขที! 55/2557 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
ของค่ าเชื! อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการที!  21 - 22 เป็ นจํานวนเงินรวม 9,984 ล้ านบาท  
พร้อมดอกเบี" ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที!ค้างชําระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัดจนกว่า 
จะชาํระเสร็จสิ"น และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 19/2554  

เมื!อว ันที!  23 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น 
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 83/2559 เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี"ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ$ เรียกร้องส่วนแบ่งรายได้
เพิ!มเติมของค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที! 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 8,368 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที!คา้งชาํระในแต่ละปี ตามหนังสือทีโอทีแจง้มา  

วนัที! 17 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี"ขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 19/2554 โดยยกขอ้เรียกร้องแยง้
ของทีโอที ที!ใหบ้ริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที! 17 - 
20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้อง
เงินจาํนวนดังกล่าว และห้ามไม่ให้ทีโอทีเรียกร้องการบงัคบัตามหนังสือคํ"าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาและ
หนังสือคํ"าประกนัรายไดข้ั"นตํ!าของปีดาํเนินการที! 17 - 20 และขณะเดียวกันคณะอนุญาโตตุลาการยงัไดมี้คาํชี"
ขาดให้ยกคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที! 55/2557 ของทีโอที และให้ทีโอทีคืนเงินส่วนแบ่งรายไดค้่าเชื!อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที!บริษัทชาํระไวเ้กินจาํนวน 110 ล้านบาท ภายใน 60 วนั นับแต่ได้รับคาํชี" ขาดนี"  และ
ดอกเบี" ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพน้กําหนดดังกล่าว ซึ! งทีโอทีได้ยื!นฟ้องขอเพิกถอนคาํชี" ขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางแลว้ ขณะนี"คดีอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื!อวนัที! 30 เมษายน 2562 อนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากชี"ขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 83/2559 ให้บริษทัชาํระ
ส่วนแบ่งรายได้แบบสุทธิ จาํนวนเงิน 224 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ย ซึ! งบริษทัตกลงชาํระให้ทีโอทีโดยนาํส่วน
แบ่งรายไดข้องค่าเชื!อมต่อโครงข่ายที!บริษทัไดช้าํระไวเ้กินในขอ้พิพาท 55/2557 จาํนวน 111 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี"ยมาหกัลบกบัเงินที!บริษทัตอ้งชาํระให้แก่ทีโอที คงเหลือจาํนวนตอ้งชาํระ 144 ลา้นบาท โดยบริษทัไดน้าํ
เงินไปวางต่อสํานกังานวางทรัพยเ์มื!อวนัที! 22 พฤษภาคม 2562 เนื!องจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน  

เมื!อวนัที! 6 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับคําร้องขอเพิกถอนคาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทีโอที คดี
หมายเลขดาํที! 1713/2562 ลงวนัที! 25 กรกฎาคม 2562 ที!ทีโอทียื!นต่อศาลปกครองกลางเพื!อขอเพิกถอนคาํชี"ขาด
ขา้งตน้ 

เมื!อวนัที! 8 กนัยายน 2564 เอน็ทียื!นคาํร้องขอถอนคดีทั"งหมดต่อศาลปกครองกลางและศาลไดมี้คาํสั!งอนุญาตตาม
คาํขอและจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวนัที! 17 กนัยายน 2564 
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2) ภาระผูกพนัในหนังสือคํ"าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าที! ส่งมอบหนังสือคํ" าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน)                 
(“ทีโอที”) เพื!อเป็นหลักประกันการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปีดาํเนินงาน โดยจะได้รับคืน
หนงัสือคํ"าประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานที!ผา่นมา  

ทีโอทีมิไดค้ืนหนังสือคํ"าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าของปีดาํเนินงานที! 17 - 21 รวมเป็นจาํนวนเงินทั"งสิ"น 
7,007 ลา้นบาท โดยอา้งว่าบริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ! งเป็นขอ้พิพาทที!อยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ทั"งนี"  เมื!อวนัที! 11 พฤษภาคม 2554 และวนัที! 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชี"ขาดให้ 
ทีโอทีส่งคืนหนังสือคํ" าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เนื!องจากบริษัทได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!า                           
ในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้  

เมื!อวนัที! 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี"ขาดให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ"าประกนัเงินประโยชน์
ตอบแทนขั"นตํ!าของปีดําเนินงานที! 17 - 21 ให้บริษัท ต่อมาเมื!อวนัที! 16 พฤษภาคม 2557 ทีโอทีได้ยื!นคาํร้อง 
ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที! 660/2557 เพื!อขอเพกิถอนคาํชี"ขาดดงักล่าว 

ต่อมาเมื!อวนัที! 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยื!นคาํร้องเป็นคดีดาํที! 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพื!อขอให้ศาลมี
คาํบงัคบัให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ"าประกันปีที! 17 - 21 ให้แก่บริษทัตามคาํชี"ขาดของอนุญาโตตุลาการและชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมที!บริษทัไดช้าํระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคํ"าประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 6.65 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัที!ผูเ้รียกร้องชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคํ"าประกนั  

เมื!อวนัที! 21 กันยายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษายกคาํร้องของทีโอที และให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ" า
ประกนัปีที! 17 - 21 ให้แก่บริษทั ตามคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั"งหมดให้แก่
บริษทั 

วนัที! 19 ตุลาคม 2563 ทีโอทียื!นคาํร้องอุทธรณ์คาํพพิากษายกคาํร้องของศาลปกครองกลาง  

เมื!อวนัที! 8 กนัยายน 2564 เอน็ทียื!นคาํร้องขอถอนคดีทั"งหมดต่อศาลปกครองสูงสุด และต่อมาในวนัที!  5  ตุลาคม 
2564 เอ็นทีได้คืนหนังสือคํ" าประกันการชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าของปีที! 17 - 21 ให้แก่บริษัท
ครบถว้นแลว้ และจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวนัที! 14 ตุลาคม 2564 

  



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 63 - 

 

3) กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz 

ในวนัที!  25 กันยายน 2557 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ยื!นค ําเสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับ 
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 80/2557 เพื!อเรียกร้องให้บริษทัชาํระค่าเสียหาย
จากการปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตระหว่างบริษัทกับทีโอที กรณีที!ผูใ้ช้บริการในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนยา้ยผู ้
ให้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz ซึ! งให้บริการโดยบริษัทย่อยของบริษัทเป็นจาํนวน 9,126 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที! 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 

เมื!อวนัที! 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดย้ื!นขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วนของค่าเสียหายตั"งแต่เดือนพฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงสิ" นสุดสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการในเดือนกันยายน 2558 เป็นจํานวนเงิน 32,813 ล้านบาท                              
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ!มและดอกเบี"ยอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตั"งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 

เมื!อวนัที! 14 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี"ขาดมติเป็นเอกฉันทใ์ห้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของทีโอที
ดว้ยเหตุที!บริษทัมิไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผิดตามสัญญาตามที!ทีโอทีกล่าวหา 

เมื!อวนัที! 15 พฤษภาคม 2562 ทีโอทียื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีหมายเลขดําที! 
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี"คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ และไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

4) กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ!มเติมจากการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการ
บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที! (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั" งที! 6 และ 7 

เมื! อวันที!  30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที!  78/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ                      
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื!อมีคําชี" ขาดให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั" งที!  6                       
ซึ! งกระทาํขึ"นเมื!อวนัที! 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั" งที! 7 ซึ! งกระทาํขึ"นเมื!อวนัที! 20 กนัยายน 2545 มีผลผูกพนับริษทั
และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้งปฏิบติัตามจนกว่าสัญญาจะสิ"นสุด และบริษทัไม่มีหน้าที!ตอ้ง
ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนตามที!ทีโอทีไดมี้หนงัสือลงวนัที! 29 กนัยายน 2558 เรื!อง ขอให้ชาํระผลประโยชน์ตอบ
แทน แจ้งมายงับริษัทให้ชําระเงินเพิ!มจํานวน 72,036 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญา 
ครั" งที!  6 และ 7 เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญทําให้ ทีโอที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตํ!ากว่าที!กําหนดใน 
สัญญาหลกั  
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ต่อมาวนัที! 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียื!นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที!  122/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานักระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพื!อแกไ้ขจาํนวนเงินที!เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 
62,774 ลา้นบาท เนื!องจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณส่วนแบ่งรายได ้ขอ้พิพาทนี" เป็นเรื!องเดียวกบั
ขอ้พิพาทหมายแลขดาํที! 78/2558 ซึ!งคณะอนุญาโตตุลาการไดร้วมการพจิารณาขอ้พพิาททั"งสองเขา้ดว้ยกนั 

บริษัทได้รับคาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที! 23 มกราคม 2563 ชี" ขาดด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก ให้
บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ!มเติมจาํนวน 31,076 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับ
แต่วนัถดัจากวนัที! 30 พฤศจิกายน 2558 ใหแ้ก่ ทีโอที จนกวา่จะชาํระแลว้เสร็จ 

บริษทัไม่เห็นดว้ยกบัคาํชี"ขาดดงักล่าว และเมื!อวนัที! 22 เมษายน 2563 บริษทัไดย้ื!นคาํร้องเพื!อขอเพิกถอนคาํชี"
ขาดต่อศาลปกครองกลางแลว้ (คดีหมายเลขดาํที! 1165/2563) 

ต่อมา เมื!อวนัที! 23 เมษายน 2563 ทีโอทียื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง เฉพาะประเด็นที!คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี"ขาดว่าขอ้เรียกร้องของทีโอทีให้บริษทัชาํระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิ!มเติม จาํนวน 31,698 ล้านบาท เป็นการยื!นเสนอข้อพิพาทที!พ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดี  
(คดีหมายเลขดาํที! 1171/2563) 

ทั"งนี"  เนื!องจากข้อพิพาทดังกล่าวยงัไม่เป็นที!สิ"นสุด และผู ้บริหารของบริษัทพิจารณาแล้วว่าผลของคาํชี" ขาด
ขา้งตน้ไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

5) บริษัทฟ้องเพิกถอนหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที!มีคาํสั!งให้นาํส่งรายไดจ้าก
การให้บริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!บนคลื!นความถี! 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที! 1 พฤษภาคม 2560 บริษทัยื!นฟ้องสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) กบัคณะทาํงานอีก 5 คน ต่อ
ศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดําที! 736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสือสํานักงาน กสทช. และเพิกถอนมติ 
กทค. ของสํานักงาน กสทช. ที!มีคาํสั!งให้บริษทันําส่งรายได้ ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที!  
1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที! 30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 7,221 ลา้นบาท พร้อมดอกผลที!เกิดขึ"น 

เมื!อวนัที! 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บคาํฟ้องลงวนัที! 21 เมษายน 2560 ที!กสทช. และสาํนกังาน กสทช. ฟ้อง
บริษทัในมูลหนี" เดียวกนันี" ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! 661/2560 ให้บริษทันําส่งรายได้ในช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั 
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โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษทัได้ปฏิบัติตามเงื!อนไขและวิธีการนําส่งรายได้ ตามประกาศของ กสทช. เรื!อง 
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั!วคราว ในกรณีสิ"นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื!อนที! และบริษัทมีหน้าที!นําส่งรายได้หลงัหักค่าใช้จ่ายให้แก่สํานักงาน กสทช. แต่บริษทัมีรายจ่าย
มากกว่ารายได้จากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ ดังนั"น จึงไม่มีรายได้ส่วนที!เหลือคงเหลือที!จะนาํส่งให้แก่ 
สํานักงาน กสทช. แต่อย่างใด 

วนัที! 12 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองกลาง มีคาํพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการ กสทช. ดว้ยเหตุผลว่า
ในช่วงเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการคลื!น 900 MHz บริษทัมีรายจ่ายมากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที! 8 กรกฎาคม 2563 และ 17 กรกฎาคม 2563 กสทช. และสาํนกังาน กสทช. ยื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

6) การเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ!มเติมส่วนเพิ!มจากรายไดค้่าเช่าระบบสื!อสัญญาณ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื!นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 
(“THAC”) เลขที! A1/2017 ลงวนัที! 15 ธนัวาคม 2560 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ!มเติมจากรายได้
ค่าเช่าระบบสื!อสัญญาณเชื!อมโยงตั"งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 เป็นจาํนวน 19.54 ลา้นบาท และ
เลขที! A1/2018 ลงวนัที! 12 มกราคม 2561 และเรียกร้องให้บริษัทชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ!มเติมจากรายไดค้่าเช่า
ระบบสื!อสัญญาณเชื!อมโยงตั"งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นจาํนวน 1,121.92 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ!ม) พร้อมใหช้าํระดอกเบี"ยผิดนดัอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนื!องจาก ทีโอที เห็นวา่บริษทัจะตอ้งเรียก
เก็บค่าเช่าระบบสื!อสัญญาณเชื!อมโยงตามอตัราที!ทีโอทีกาํหนดซึ!งสูงกวา่อตัราที!บริษทัใชเ้รียกเก็บจากผูเ้ช่าจริง 

เมื!อวนัที! 5 มีนาคม 2561 บริษทัไดย้ื!นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! ค.2/2561 เพื!อเพิกถอนคาํสั!ง
รับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พพิาทเลขที! A1/2018 ไวพ้ิจารณา  

วนัที! 13 กุมภาพนัธ์ 2563  คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี" ขาดด้วยเสียงขา้งมากยกคาํเสนอขอ้พิพาทของทีโอที 
เลขที! A1/2017   

วนัที! 19 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ทีโอทีขอให้ปฏิบติัตามคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เมื!อวนัที! 14 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียื!นคาํร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที! 1362/2563 ขอเพิกถอนคาํ
ชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เมื!อวนัที! 8 กนัยายน 2564 เอ็นทียื!นคาํร้องขอถอนคดีหมายเลขดาํที! 1362/2563 ต่อศาลปกครองกลางและศาลได้
มีคาํสั!งอนุญาตตามคาํขอและจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวนัที! 22 กนัยายน 2564 

ส่วนขอ้พิพาทเลขที! A1/2018 ยงัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 
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7) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินจากการใชบ้ริการร่วมใชเ้สาอากาศ ค่าบริการพื"นที! และค่าเช่าใชอ้ปุกรณ์ที!
เกี!ยวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาใหด้าํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วันที!  15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (“THAC”) เลขที! A3/2018 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินค่าร่วมใชเ้สาอากาศ 
ค่าบริการพื"นที! และค่าเช่าใช้อุปกรณ์ที!เกี!ยวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาให้ดาํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 183.44 ลา้นบาท (รวมภาษมีูลค่าเพิ!ม) และดอกเบี"ยผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

เมื!อวนัที! 5 เมษายน 2561 บริษทัไดย้ื!นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! ค.3/2561 เพื!อเพิกถอน
คาํสั!งรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที! A3/2018 ไวพิ้จารณา 

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

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

เมื!อวนัที! 29 ตุลาคม 2562 ทีโอทียื!นคาํร้องขอถอนขอ้พิพาทจาก THAC และนาํไปฟ้องที!ศาลปกครองกลาง 

เมื!อวนัที! 13 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสั!งอนุญาตใหท้ีโอทีถอนคาํเสนอขอ้พพิาท  

เมื!อวนัที! 13 สิงหาคม 2563 บริษทัไดรั้บสําเนาคาํฟ้องศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที! 1746/2563 ลงวนัที! 30 
มิถุนายน 2563  

ขณะนี"คดีดงักล่าวอยูใ่นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเชื!อว่า บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที! เกี!ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั" นผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

8) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการเครือข่ายร่วม 

วันที!  27 กันยายน 2561 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม หมายเลขดาํที! 67/2561 เรียกร้องให้บริษทั
ชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการเครือข่ายร่วม (Roaming) เพิ!มเติมจากการที!บริษทัไดใ้ห้ส่วนลดค่าบริการ
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทีโอที ตั" งแต่ กรกฏาคม 2556 ถึงกันยายน 2558 จาํนวน 16,252.66 ล้านบาท 
ภาษีมูลค่าเพิ!ม และดอกเบี"ยผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  
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บริษทัไดรั้บคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที! 4 กุมภาพนัธ์ 2563 ชี"ขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ให้ยก
คาํเสนอขอ้พพิาทของทีโอที  

เมื!อวนัที! 8 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียื!นคาํร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที! 1309/2563 ขอเพิกถอนคาํชี"
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั"นผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) 

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

เมื!อวันที!  9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยื!นค ําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที!  3/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื!อเรียกร้องให้ DPC ซึ! งเป็นบริษทัย่อย ชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิ!มเติมอีกประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 
พร้อมเรียกเบี"ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที!คา้งชาํระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนัดจนกว่า
จะชาํระเสร็จสิ"นซึ! งคาํนวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบี"ยปรับทั"งสิ"นจาํนวน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 3,949 ลา้นบาท 

ต่อมาเมื!อวนัที! 1 ตุลาคม 2551 กสท. ไดย้ื!นคาํร้องขอแก้ไขจาํนวนทุนทรัพยร์วมเบี"ยปรับลดลงเหลือ 3,410 ลา้นบาท 
ซึ! งคํานวณจากเงินส่วนแบ่งรายได้ค้างชําระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ! งได้รวมเบี" ยปรับจํานวน 790 ล้านบาท และ
ภาษีมูลค่าเพิ!มจาํนวน 171 ลา้นบาท 

จาํนวนเงินส่วนแบ่งรายไดท้ี! กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที! DPC ไดน้าํส่งตั"งแต่
วนัที! 16 กนัยายน 2546 ถึงวนัที! 15 กนัยายน 2550 และไดน้าํมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซึ! งเป็นการปฏิบติัตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื!อวนัที! 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ โดย DPC ไดป้ฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าวและมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั"งอุตสาหกรรมโทรศพัท์เคลื!อนที! อีกทั"ง กสท. เคยมีหนงัสือ เลขที! กสท. 
603 (กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

เมื!อวนัที! 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี"ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ กสท. โดยให้เหตุผลสรุป
ไดว้า่ DPC มิไดเ้ป็นผูผิ้ดสัญญา โดย DPC ไดช้าํระหนี"ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสิ"นและหนี"ทั"งหมดไดร้ะงบัไป
แล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้  DPC ชําระหนี" ซํ" า เพื!อเรียกส่วนที!อ้างว่าขาดไป รวมถึงเบี" ยปรับและ
ภาษีมูลค่าเพิ!มตามที!อา้งมา 
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เมื!อวนัที! 3 มิถุนายน 2554 กสท. ไดย้ื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที! 1259/2554  

เมื!อวนัที! 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้ตดัสินยกคาํร้องของ กสท. ที!ขอให้เพิกถอนคาํชี"ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมาวนัที! 25 สิงหาคม 2558 กสท. ไดย้ื!นอุทธรณ์ตอ่ศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที! อ. 1070/2558  

เมื!อวนัที! 30 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองสูงสุดไดพ้ิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ซึ! งมีผลใหค้ดีนี" ถึงที!สุด โดย 
DPC ไม่ตอ้งชาํระส่วนแบง่รายไดเ้พิ!มเติมหรือเบี"ยปรับตามที!เอน็ทีเรียกร้อง  

2) กรณีเรียกร้องให้ชาํระค่าเชื!อมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนาํค่าเชื!อมโยงโครงข่ายมาหักออก
จากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหวา่ง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) และบริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมื!อว ันที!  9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื!นฟ้อง กสท. เป็นผู ้ถูกฟ้องคดีที!  1 และ DPC เป็นผู ้ถูกฟ้องคดีที!  2  
คดีหมายเลขดําที!  1099/2554 ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ กสท. และ DPC ร่วมกันชําระค่าเชื!อมโยง
โครงข่าย เป็นเงินจาํนวน 2,436 ลา้นบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิ!ม และดอกเบี"ยซึ! งคาํนวณถึงวนัที! 9 พฤษภาคม 2554 
รวมเป็นเงินที! เรียกร้องทั" งสิ" นจํานวน 2,954 ล้านบาท พร้อมดอกเบี" ยนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระ 
เสร็จสิ"น โดยแบ่งเป็น 

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

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

3) ส่วนลดค่าเชื!อมโยงโครงข่ายจาํนวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที! DPC นาํมาหักออกจากเงิน
ส่วนแบ่งรายได ้เป็นจาํนวนเงิน 191 ลา้นบาท ส่วนหนึ!งนั"นเป็นจาํนวนเดียวกนักบัที! กสท. เรียกร้อง
ตามขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 68/2551 ขา้งต้น แต่แตกต่างกนัที!จาํนวนปีที!เรียกร้องและการ
คาํนวณดอกเบี" ย 

ต่อมาในวันที!  31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื!นคําร้องขอแก้ไขเพิ!มเติมคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดย 
ขอแกไ้ขจาํนวนเงินค่าเชื!อมโยงโครงข่ายที!เรียกร้องซึ! งคาํนวณจนถึงวนัที! 16 กนัยายน 2556 อนัเป็นวนัสิ"นสุด
สัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิ!มและดอกเบี"ยซึ! งคาํนวณถึงวนัที! 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทั"งสิ"น 5,454 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบี"ยนบัจากวนัที! 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น โดยแบ่งเป็น 
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1) ส่วนของ DPC ซึ! งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์เคลื!อนที!ที! DPC มีการให้บริการอตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 1,289 ลา้นบาท 

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

3) ส่วนลดค่าเชื!อมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที! DPC นาํมาหักออกจากเงิน
ส่วนแบ่งรายได ้เป็นจาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท 

วนัที! 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษายกคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที! 1099/2554 โดยให้เหตุผล
ว่าอัตราค่าเชื!อมโยงโครงข่าย (Access Charge)  มิได้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยให้คิดอัตราค่าเชื!อมโยงตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศดงักล่าว 

ทั"งนี"  ทีโอทีและ DPC มิไดย้ื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีเป็นที!สิ"นสุด ขณะนี" ทีโอทีและ DPC อยู่ในระหว่าง
การเจรจาและตรวจสอบขอ้มูลในอดีตเพื!อคาํนวณค่าเชื!อมโยงโครงข่ายที!อาจจะมีการชาํระต่อกนัตามคาํพิพากษา
ของศาลปกครองกลาง ขณะนี"ทั"งสองฝ่ายยงัไม่สามารถประเมินมูลค่าของรายการดงักล่าวไดโ้ดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้ง
เห็นชอบร่วมกนัทั"งสองฝ่าย 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า ผลของการเจรจาดงักล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดี และไม่น่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  
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3) กรณีปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (“กสท.”) 

ตามที!กสท. ได้อนุมติัให้ DPC ซึ! งเป็นบริษทัย่อยปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที 
เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพื!อให้สอดคล้องกบัอตัราค่าใชบ้ริการที!ลดตํ!าลงเรื!อย ๆ เป็นเวลา 3 เดือนเริ!มตั"งแต่
วนัที!  1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป และ DPC ได้มีหนังสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซึ! ง กสท. ได้
อนุมติัเรื!อยมาจนถึงวนัที! 31 มีนาคม 2550 โดยหลงัจากนั"น กสท. มิไดมี้หนังสือตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่
อยา่งใด จนกระทั!งในวนัที! 24 มีนาคม 2551 กสท. ไดมี้หนังสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในอตัรา
นาทีละ 2.10 บาท ตั"งแต่วนัที!  1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป ในวนัที! 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงได้มีหนังสือขอให ้
กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม โดยคาํนึงถึงสภาวะการแข่งขนัของโทรศพัทเ์คลื!อนที!
ในปัจจุบนัที!มีอตัราค่าใชบ้ริการในตลาดที!ตํ!ากว่าอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมที!กาํหนดมาก ซึ! งทาํให้ DPC ไม่สามารถ
ให้บริการเครือข่ายร่วมกบัผูป้ระกอบการที!มาขอใช้บริการได ้และในระหว่างรอการพิจารณา DPC จะใช้อตัราค่าใช้
เครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์และเงื!อนไขที!ไดรั้บอนุมติัและถือปฏิบติัมา ซึ! งต่อมาเมื!อวนัที! 31 
มีนาคม 2552 กสท. ไดมี้หนังสืออนุมติัให้ DPC ใช้อตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 1.10 บาท ในช่วงวนัที! 1 
มกราคม 2552 ถึงวนัที! 31 มีนาคม 2552 นอกจากนี"  เมื!อวนัที! 16 มิถุนายน 2552 DPC และบริษทัไดท้าํสัญญาการให้
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตัรา 1.10 บาทต่อนาที และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 

เมื!อวนัที! 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดย้ื!นเสนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ตามขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที! 62/2553 เพื!อเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที! 10 - 12 ซึ! ง
เกิดจากการที! DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 1.10 บาท ในช่วงระหวา่งวนัที! 1 
เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม 2551 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,636 ลา้นบาท พร้อมเบี" ยปรับที!คาํนวณถึงเดือนมีนาคม 2553 
เป็ นจํานวน 364 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินทั" งสิ" น  2,000 ล้ านบาท และเรี ยกเบี" ยป รับในอัตราร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ"น โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุมัติการปรับลดอัตราค่าใช้
เครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที! 31 มีนาคม 2550 เท่านั"น 

เมื!อวันที!  12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท  
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 89/2554 เรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที! 12 ที!เกิด
จากการที! DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่วงระหว่างวนัที!  
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิ!มเติม จาํนวน 113 ล้านบาท พร้อมเบี" ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของ
เงินตน้ดงักล่าว นบัตั"งแต่วนัที! 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 
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เมื!อวนัที! 5 เมษายน 2562 DPC ไดรั้บแจง้คาํชี"ขาดของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที! 28 มีนาคม 2562 ของข้อ
พิพาททั"งหมดขา้งตน้ โดยเสียงขา้งมากวินิจฉัยวา่ขอ้ตกลงเรื!องผลประโยชน์ตอบแทนการใหบ้ริการเครือข่ายร่วม 
(Roaming) (อตัรา 2.10 บาท) ชอบดว้ยกฎหมาย การปรับลดอตัราค่า Roaming เป็นอาํนาจและสิทธิของ กสท. ที!
จะอนุมติัให้หรือไม่ก็ได ้จึงชี"ขาดให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที! 10 - 12 จาํนวน
เงินรวม 1,749 ลา้นบาท และเบี"ยปรับจาํนวน 364 ลา้นบาท พร้อมเบี"ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงิน
ตน้ดงักล่าว นบัตั"งแต่เดือนเมษายน 2553 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ"น 

ต่อมาเมื!อวนัที! 3 กรกฎาคม 2562 DPC ไดย้ื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขดาํที! 1582/2562 ขอเพิกถอนคาํชี"ขาดต่อไป 

เมื!อวนัที! 8 กนัยายน 2564 DPC ยื!นคาํร้องขอถอนคดีต่อศาลปกครองกลางและศาลไดมี้คาํสั!งอนุญาตตามคาํขอและ
จาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวนัที! 13 กนัยายน 2564 

4) กรณีความเสียหายเนื!องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ระหว่าง DPC กบั
บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมื!อวันที!  8 เมษายน 2554 กสท. ได้ยื!นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที!  32/2554 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื!อเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทั"งสิ"น 35 ลา้นบาท โดย กสท. กล่าวอา้งว่า DPC 
ผิดสัญญาให้ดาํเนินการ เนื!องจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กบัผูใ้ช้บริการ 
ในระหว่างปี 2540 - 2546 จาํนวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื!อ เป็นเหตุให้ กสท. 
ไดรั้บความเสียหายเนื!องจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการระหว่างประเทศได ้เมื!อเลขหมายดงักล่าวมีการใช้
บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  

เมื!อวันที!  28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีค ําวินิจฉัยชี" ขาดให้ยกคําขอของ กสท. โดยชี" ขาดว่า  
ข้อพิพาทในคดีนี" เป็นเรื! องพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระทําอันเกิดจากการผิดสัญญาให้ดําเนินการ ดังนั" น 
ขอ้พพิาทในคดีนี" จึงไม่อยู่ในอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

เมื!อวนัที! 6 กนัยายน 2556 กสท. ไดย้ื!นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเป็น
คดีหมายเลขดาํที! 1767/2556  

เมื!อวนัที! 9 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาให้ยกคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี"ขาดอนุญาโตตุลาการของ กสท.  

เมื!อวนัที! 27 พฤษภาคม 2563 กสท. ยื!นอุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 

เมื!อวนัที! 8 กนัยายน 2564 เอน็ทียื!นคาํร้องขอถอนคดีต่อศาลปกครองสูงสุด 
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5) กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“กสท.”) 

เมื!อวนัที! 24 สิงหาคม 2555 กสท.ได้ยื!นคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที!  110/2555 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานักระงบัขอ้พิพาท เพื!อเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที! 10 - 14 จาํนวน
รวม 183 ลา้นบาท พร้อมเบี"ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระ
เงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิ"น 

ต่อมาเมื!อวนัที! 1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยื!นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดําที!  26/2557 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท เพื!อเรียกร้องให ้DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ!มของปีดาํเนินการที! 15 - 16 จาํนวนรวม 
203 ล้านบาท และดอกเบี" ยผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมเบี" ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิ"น ซึ! งจาํนวนเงินดังกล่าว 
กสท. คาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายไดค้่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที! DPC ไดรั้บจากผูป้ระกอบการราย
อื!นทั"งจาํนวนตามอตัราร้อยละที!กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลื!อนที!โดยไม่ให้นาํ
รายจ่ายค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที! DPC ถูกผูป้ระกอบการรายอื!นเรียกเก็บมาหักออก  

ในวนัที! 30 กนัยายน 2562 DPC ไดรั้บคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที! 26 กนัยายน 2562 วินิจฉัยขอ้พิพาท
หมายเลขดาํที! 26/2557  และวนัที! 11 ตุลาคม 2562 DPC ไดรั้บคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที! 10 ตุลาคม 
2562 วินิจฉยัขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 110/2555 โดยเสียงขา้งมากใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาททั"ง 2 ฉบบัของ กสท. 

วนัที! 17 ธันวาคม 2562 กสท. ยื!นคดีหมายเลขดาํที! 2754/2562 เพื!อเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที! 110/2555 ต่อศาลปกครองกลาง  

วนัที! 25 ธันวาคม 2562 กสท. ยื!นคดีหมายเลขดาํที! 2908/2562 เพื!อเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที! 26/2557  ต่อศาลปกครองกลาง  

เมื!อวนัที! 8 กันยายน 2564 เอ็นทียื!นคาํร้องขอถอนคดีทั" งหมดต่อศาลปกครองกลางและศาลได้มีคาํสั!งอนุญาตตาม 
คาํขอและจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวนัที! 22 กนัยายน 2564 

6) ภาระผกูพนัในหนังสือคํ"าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ DPC มีหน้าที! ส่งมอบหนังสือคํ" าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพื!อเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปี
ดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือคํ"าประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานที!ผา่นมา  
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กสท. มิได้คืนหนังสือคํ"าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าของปีดาํเนินงานที! 10 - 14 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทั"งสิ"น 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งว่า DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้จากค่าเชื!อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ส่วนลดค่าเชื!อมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ! งเป็นขอ้พิพาทที!อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ  

เมื!อว ันที!  8 ตุลาคม 2555 DPC ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น               
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 120/2555 เพื!อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชี"ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสือคํ"าประกัน
ดงักล่าวใหแ้ก่ DPC เนื!องจาก DPC ไดช้าํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และ
ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้  

เมื!อวนัที! 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี"ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือคํ"าประกนัพร้อมค่าธรรมเนียม
ธนาคารดงักล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมื!อวนัที! 15 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ื!นคาํร้องเป็นคดีหมายเลขดาํที! 1671/2558 ต่อ
ศาลปกครองกลาง เพื!อขอเพกิถอนคาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการ 

ต่อมาเมื!อวนัที! 13 กนัยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคาํร้องของ กสท. ที!ขอเพิกถอนคาํชี"ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการคดีหมายเลขดาํที! 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั"นถูกต้อง
และชอบดว้ยกฎหมายแลว้ คาํชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนแต่อย่างใด ดงันั"น คาํชี"ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยงัมีผลใชบ้งัคบัโดยสมบูรณ์ ทั"งนี"  กสท. 
ไดย้ื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ 

เมื!อวนัที!  8 กันยายน 2564 เอ็นทียื!นค ําร้องขอถอนคดีต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาวนัที!  28 กันยายน 2564  
ศาลปกครองสูงสุดมีหนงัสือแจง้คาํสั!งอนุญาตใหจ้าํหน่ายคดีจากสารบบความ 

ต่อมาเมื!อวนัที! 5 ตุลาคม 2564 เอ็นทีไดค้ืนหนังสือคํ"าประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั"นตํ!าของปีที! 
10 - 14 ใหแ้ก่ DPC แลว้ 
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7) กรณีการเรียกค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั!วคราว 

เมื!อวนัที! 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื!นฟ้องสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”), 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษัท ทรู มูฟ จาํกัด (“ทรู มูฟ”) และ DPC ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดี
หมายเลขดาํที! 918/2558 เพื!อให้ชาํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใชเ้ครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุม้ครองตามประกาศ กสทช. เรื!อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการ
ชั!วคราวในกรณีสิ"นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที! ซึ! งคาํนวณตั"งแต่วนัที! 
16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที! 15 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวนเงินดงันี"   

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

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

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

เมื!อวนัที! 11 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ื !นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! 1651/2558 เพื!อ
เรียกร้องให้ชาํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใชเ้ครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
กสท. ตั"งแต่วนัที! 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัที! 17 กรกฎาคม 2558 เพิ!มเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี"  

1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,521 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกับ สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,991 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

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

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

เมื!อวนัที! 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ไดย้ื!นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที! 741/2559 เพื!อ
เรียกร้องให้ชาํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช้เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
กสท. ตั"งแต่วนัที! 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที!  25 พฤศจิกายน 2558  เพิ!มเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี"  

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

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 75 - 

 

3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 DPC ได้รับคาํร้องขอแกไ้ขคาํขอทา้ยฟ้องของ กสท. ลงวนัที! 24 กันยายน 2562 
จากศาลปกครองกลางโดยปรับจาํนวนเงินที!เรียกร้อง ดงันี"  

คดีหมายเลขดาํที! 918/2558  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 5,109 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกับ สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 3,651 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,457 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

คดีหมายเลขดาํที! 1651/2558 
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,169 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,946 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,223 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี 

คดีหมายเลขดาํที! 741/2559  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,858 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,336 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 522 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัรา 

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

วนัที! 19 กุมภาพนัธ์ 2563 DPC ยื!นคาํคดัคา้นคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนเงินที!เรียกร้องของคดีหมายเลขดาํที! 741/2559 

วนัที! 11 มีนาคม 2563 DPC ยื!นคาํคดัคา้นคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนเงินที!เรียกร้องของคดีหมายเลขดาํที! 918/2558 
และ 1651/2558 
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ขณะนี"ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั         
เชื!อวา่ DPC ไม่มีหนา้ที!ตอ้งชาํระค่าใชแ้ละค่าตอบแทนจากการใช ้เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที! กสท. เรียกร้อง เนื!องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามประกาศ กสทช. แลว้ทุกประการ ดงันั"น
ผลของขอ้พพิาทดงักล่าวน่าจะคลี!คลายไปในทางที!ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั 

8) กรณี การฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ที! มีคําสั! งให้นําส่งรายได้จาก                      
การใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั!วคราว 

วันที!  16 พฤศจิกายน 2558 DPC ยื!นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที! 1997/2558 เรื!อง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํส่ง
รายได้ช่วงมาตรการคุ้มครองผู ้ใช้บริการ เนื!องจากสํานักงานกสทช. เรียกร้องให้ DPC นําส่งเงินรายได้ จากการ
ใหบ้ริการในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งวนัที! 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที! 17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 
628 ลา้นบาท 

ในเรื! องเดียวกันนี"  เมื!อวนัที!  16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (“สํานักงาน กสทช.”) ได้ยื!นค ําฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็น 
คดีหมายเลขดาํที! 1441/2559 ขอให้ DPC นาํส่งรายไดช่้วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที! 16 กนัยายน 2556 
ถึงวนัที! 17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 680 ลา้นบาท (รวมดอกเบี" ยคาํนวณถึงวนัที!ฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อมดอกเบี"ยใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน  นบัแตว่นัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะนาํส่งรายไดพ้ร้อมดอกผลและดอกเบี"ยเสร็จสิ"น 

วนัที!  7 กันยายน 2561 สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมติของ กสทช. ให้ DPC นําส่งเงินรายได้จากการ
ให้บริการในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการทั"งหมดเป็นจาํนวนเงิน 869 ล้านบาท และเมื!อ กสทช. ไดเ้คย 
มีคาํสั!งให้ DPC นําส่งเงินรายได้ช่วงที!หนึ! งไปแล้ว จาํนวน 628 ล้านบาท คงเหลือเงินที!ต้องนําส่งในครั" งนี"  
จาํนวน 241 ล้านบาท ซึ! งในวันที!  7 ธันวาคม 2561 DPC ยื!นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดํา 
ที! 2399/2561 เพื!อขอเพิกถอนมติ กทค. ดงักล่าวแลว้ 

วนัที! 19 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางแจง้คาํสั!งใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาททั"งสองเขา้ดว้ยกนั 

วนัที! 2 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองกลางแจง้คาํสั!งใหร้วมพิจารณาขอ้พพิาททั"งสามเขา้ดว้ยกนั 
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โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่า DPC ได้ปฏิบติัตามประกาศ เรื!อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชั!วคราว ใน
กรณีสิ"นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที! พ.ศ. 2556 ซึ! งกาํหนดให้ DPC 
ตอ้งนาํส่งเงินรายไดห้ลงัหักรายจ่ายให้แก่สํานักงานกสทช. เนื!องจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกว่ารายได้จากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ DPC จึงไม่มีรายได้คงเหลือที!จะนําส่งให้แก่ กสทช. ตามที!
ประกาศดงักล่าวกาํหนดไว ้

ขณะนี"คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

9) กรณีการส่งมอบเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่ง บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั DPC  

เมื!อวนัที! 28 มีนาคม 2561 DPC ได้รับคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที! 6/2561 ลงวนัที! 31 มกราคม 2561 ที! กสท. ได้
ยื!นขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เรียกร้องให้ DPC ส่งมอบ
เครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ ตูค้อนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบคงสิทธิเลข
หมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสียโอกาสจากการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าว รวม 13,431 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยร้อยละ 
7.5 ต่อปีของเงินตน้ หรือชาํระเป็นเงินในจาํนวนเดียวกนัแทนการส่งมอบเครื!องและอุปกรณ์โทรคมนาคมดงักล่าว 

เมื!อวันที!  11 มกราคม 2564 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี" ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของเอ็นทีเป็นผลให้  
DPC ไม่ตอ้งส่งมอบอุปกรณ์และชาํระค่าเสียโอกาสพร้อมดอกเบี"ยตามที!เอ็นทีเรียกร้องทั"งหมด 

เมื!อว ันที!  14 กรกฎาคม 2564 DPC ได้รับคําร้องขอเพิกถอนคําชี" ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของเอ็นที  
คดีหมายเลขดาํที! 514/2564 ลงวนัที! 26 มีนาคม 2564 ที!เอน็ทียื!นต่อศาลปกครองกลางเพื!อขอเพิกถอนคาํชี"ขาดขา้งตน้ 

เมื!อวนัที! 8 กนัยายน 2564 เอ็นทียื!นคาํร้องขอถอนคดีต่อศาลปกครองกลางและศาลไดมี้คาํสั!งอนุญาตตามคาํขอ 
และจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื!อวนัที! 17 กนัยายน 2564 
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บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) 

1) กรณีการฟ้องเพิกถอนคาํสั!ง กสทช. ในเรื!องการใหบ้ริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คลื!อนที! (MNP) 

ในระหว่างปี 2558 - 2563 AWN ได้รับคําสั!งกาํหนดมาตรการบังคับทางปกครอง (“คาํสั!ง”)  จาก สํานักงาน 
กสทช. ให้ชาํระค่าปรับทางปกครองกรณีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื!อนที! ซึ! ง AWN ได้ยื!นฟ้อง
เพิกถอนคาํสั!งดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที! 1357/2560 เพื!อเพกิถอนคาํสั!งให้ชาํระค่าปรับเป็น
จาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท และคดีหมายเลขดําที! 2212/2563 เพื!อเพิกถอนคาํสั!งให้ชาํระค่าปรับเป็นจาํนวนเงิน  
605 ล้านบาท โดยเมื!อวัน ที!  26 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพ ากษ าในคดีห มายเลขดํา
ที! 1357/2560 ให้เพิกถอนคาํสั!งกาํหนดค่าปรับทางปกครองในส่วนที!เกินกว่า 20,000 บาทต่อวนั เป็นผลทาํให้
ค่าปรับทางปกครองลดลงเหลือ 0.82 ล้านบาท ซึ! งในวนัที! 25 กนัยายน 2563 AWN ยื!นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
เพื!อให้เพิกถอนคาํสั!งกาํหนดค่าปรับทางปกครองทั"งหมด ขณะนี"อยูใ่นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

สาํหรับคดีหมายเลขดาํที! 2212/2563 อยูใ่นขั"นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่า AWN ได้ปฏิบติัถูกตอ้งทุกประการแลว้ ดังนั"นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

บริษัท ไมโม่ เทค จํากัด (“MMT”) 

1) การเรียกร้องให้ชาํระค่าเสียหาย กรณี MMT บอกเลิกสัญญาว่าจ้างพิมพ์งานกับ บริษัท เปเปอร์เมท 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

เมื!อวนัที! 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั ไดย้ื!นฟ้องต่อศาลแพง่ เป็นคดีหมายเลขดาํ
ที!  1016/2562 เรียกร้องค่าเสียหายจาก MMT กรณีถูก MMT บอกเลิกสัญญาว่าจ้างพิมพ์งาน โดยเรียกร้อง
ค่าเสียหายและค่าขาดรายไดเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 280 ลา้นบาท 

เมื!อวนัที! 28 มกราคม 2564 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาใหย้กฟ้องบริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั เนื!องจาก
บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั ปฏิบติัผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามที!เรียกร้องมาในคดีนี"  

เมื!อวนัที! 28 มิถุนายน 2564 บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) ยื!นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อวา่ MMT ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที!เกี!ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั"นผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 



 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที" 30 กันยายน 2564 
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22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เงินลงทุนในการร่วมค้า  

บริษัท เอไอเอสซีบี จํากดั  

เมื!อวนัที! 21 กนัยายน 2564 บริษทัไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (“SCB”) 
ในการร่วมกนัจดัตั"งบริษทัร่วมทุนภายใตชื้!อ บริษทั เอไอเอสซีบี จาํกดั (“AISCB”) มีวตัถุประสงค์หลกัในการ
ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื!อผ่านดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Lending) เพื!อสร้างการเขา้ถึงบริการทางการเงิน
ที!สะดวกมากยิ!งขึ"น 

ต่อมาเมื!อวนัที! 25 ตุลาคม 2564 บริษทัได้จดทะเบียนจดัตั"งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ร่วมกบั SCB ต่อกระทรวง
พาณิชยภ์ายใตชื้!อ AISCB ทุนจดทะเบียน 600 ลา้นบาท จาํนวน 6,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท บริษทัและ 
SCB ถือหุ้นในสัดส่วน 50:50 สัดส่วนเงินลงทุนฝ่ายละ 300 ลา้นบาท โดย AISCB ได้เรียกชาํระทุนจดทะเบียน
จากบริษทัและ SCB ในราคาหุ้นละ 25 บาท จาํนวนเงินทั"งสิ"น 150 ลา้นบาท 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
งบการเงินระหว่างกาลนี" ไดร้ับการอนุมตัิให้ออกงบการเงินระหว่างกาลโดยคณะกรรมการบริษทัเมื!อวนัที!  
1 พฤศจิกายน 2564 


