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สารจากประธานกรรมการ



นายกานต์		ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ

	 ปี	2559	 เป็นอีกก้าวสำาคัญของเอไอเอส	 ท่ีเราได้ผ่านความ

ท้าทายและความเปลี่ยนแปลงหลายประการ	 นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 

ท่ีเรามุ่งทำางานอย่างแข็งขัน	เพ่ือดแูลลกูคา้ท่ีใช้เคร่ืองโทรศพัท์	2G 

ให้สามารถใชง้านเครอืข่ายโทรศพัท์ไดต้อ่เนือ่ง	ดว้ยการนำาเครือ่ง	

3G	 ไปเปลี่ยนให้กับลูกค้า	 ไปจนถึงการเข้าร่วมประมูลคลื่น	900	

เมกะเฮิรตซ์อีกคร้ังในเดือนพฤษภาคม	2559	 เพื่อให้สามารถ

นำาคลื่นมาให้บริการลูกค้า	 อีกท้ังยังเร่งวางโครงข่าย	4G	 ให้ทัน

กับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือด้วยความเร็วสูง	

เหตุการณ์เหล่านี้มีความสำาคัญท่ีทำาให้ทุกคนในองค์กรต้องตื่นตัว

อยู่เสมอ	ปลูกฝังแนวคิดในการทำางานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	

พัฒนาบุคลากร	 เตรียมความพร้อมเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลง 

ที่อาจเกิดขึ้น	 ส่งผลให้เอไอเอสมีความแข็งแกร่ง	 พร้อมจะรับมือ

กับสถานการณ์ต่างๆ	ในอนาคต

	 ผลการดำาเนินงานในปี	2559	 นี้	 ได้สะท้อนถึงพื้นฐานท่ี

แข็งแกร่งของเอไอเอส	 ด้วยรายได้จากการให้บริการ	 (ไม่รวม 

คา่เช่ือมโยงโครงข่าย)	122,561	ลา้นบาท	เตบิโตรอ้ยละ	1.6	จากปีกอ่น 

ส่งผลให้มีกำาไรสุทธิ	30,667	 ล้านบาท	 และยังสามารถสร้าง 

ผลตอบแทนท่ีมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นได้ด้วยการคงนโยบายการ 

จ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ	100	ของกำาไรสุทธิในปี	2559	รวมไปถึง 

มฐีานะทางการเงนิท่ีแข็งแกรง่	พรอ้มสำาหรบัการลงทุนและโอกาส

ทางธุรกิจในอนาคต	 การเติบโตนี้เป็นผลมาจากปณิธานของเรา 

ท่ีมุ่งม่ันจะเป็นผู้นำาในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีดีท่ีสุด	

สรรหานวัตกรรมเพ่ือนำาเสนอบริการแก่ลูกค้า	 วางพ้ืนฐานด้วย 

เครือข่ายที่มีคุณภาพ	และมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านงานบริการ

เพื่อตอบรับกับการใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล	

	 นอกจากการคงความเป็นผู้นำาในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักแล้ว	 เอไอเอสยังมุ่งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ

ใหม่ที่จะมีส่วนเสริมต่อกลยุทธ์รวม	โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

ของเราท่ีต้องการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล	 ซ่ึงจะตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างครบถ้วน	 ท้ังธุรกิจ

อินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูท่ีเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด	สามารถเขา้ถงึ 

ลกูคา้ในวงกวา้งมากขึน้	และยังมีธรุกจิดจิทัิลคอนเทนต	์ท่ีนำาเสนอ

คอนเทนต์หลากหลาย	 ทั้งสาระและบันเทิง	 รวมถึงแอปพลิเคชัน 

อ่ืนๆ	 ท่ีทำาให้การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย	 ย่ิงไปกว่านี้	

เอไอเอสยังเชื่อม่ันในการสร้างประโยชน์จากทรัพยากรและความ

สามารถท่ีเรามี	 นับตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐาน	 ไปจนถึงนวัตกรรม	

เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร	การหาความรู้	การสร้างอาชีพ	และการ

ดูแลความเป็นอยู่	เป็นไปโดยราบรื่น	ง่ายดาย	และมีประสิทธิภาพ	

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมไทย	

	 การพัฒนาเหล่านี้	 เกิดข้ึนได้จากการร่วมมือของทุกฝ่าย 

เอไอเอสจึงให้ความสำาคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างการ

เติบโตของบริษัท	และการพัฒนาด้านสังคม	ลูกค้า	คู่ค้า	พนักงาน	

และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ	กัน	 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน	

โดยเฉพาะการสนับสนุนเพื่อเสริมศักยภาพให้กับพันธมิตรทาง

ธุรกิจ	ทั้งพันธมิตรด้านช่องทางจัดจำาหน่าย	ซัพพลายเออร์	และ

คู่ค้าอ่ืนๆ	 ท่ีจะช่วยส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	

และบริการที่ดี	นอกจากนี้	เอไอเอสยังมุ่งพัฒนาบุคลากร	ปลูกฝัง 

วฒันธรรมองคก์รท่ีเหมาะกบัการสรา้งสรรค	์กระตุน้ให้เกดิความคดิ

ใหม่ๆ	ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่	เพื่อปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง	 

	 สำาหรับปี	2559	นี้	นับเป็นปีที่	2	ที่เอไอเอสซึ่งเป็นผู้ให้บริการ

โทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียว	 ได้รับคัดเลือกให้รวมอยู่ในดัชนี

ความยั่งยืนดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices	หรือ	

DJSI)	 และเป็นปีท่ี	2	 ท่ีได้รวมอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	 ของกลุ่ม

บริษัทจดทะเบียน	 จากการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 ผมเชื่อว่าแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผนวกรวม

อยู่ในทุกมิติการดำาเนินงานของเอไอเอส	 ทำาให้เราสามารถสร้าง

การเติบโตและผลตอบแทนได้อย่างม่ันคงในระยะยาวแก่ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกด้าน	รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตและก้าวหน้าให้กับ

เศรษฐกิจและสังคมไทย
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สมชัย		เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สวัสดีท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ

	 ปี	2559	 นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์อีกปีหนึ่งของบริษัท	

จากช่วงครึ่งปีแรกท่ีบริษัทต้องทำาการดูแลลูกค้า	2G	 อย่างเต็ม

ความสามารถ	 ด้วยความไม่ชัดเจนในการใช้งานคลื่นความถี่	

900	 เมกะเฮิรตซ์	 จนในที่สุดบริษัทได้รับการจัดสรรคลื่นในเดือน

มิถุนายนท่ีผ่านมา	 ทำาให้ตอนนี้เอไอเอสมีคลื่นความถ่ีบนระบบ

ใบอนุญาตท้ังคลื่น	2100/1800/900	 เมกะเฮิรตซ์	 เมื่อเอไอเอส

สามารถปลดข้อจำากัดด้านปริมาณคลื่นความถี่ลงได้	 ด้วยความ

ตัง้ใจในการให้บริการลกูคา้	และในฐานะผูน้ำาตลาด	เอไอเอสไดเ้รง่ 

ลงทุนขยายโครงข่ายอย่างเร็วท่ีสดุ	โดยยังยึดหลกัการพืน้ฐานดา้น

คณุภาพ	เพือ่ตอบโจทย์การใช้งานดา้นดาต้าท่ียังคงเตบิโตข้ึนทุกวนั 

ทำาให้ปัจจุบันเอไอเอสมีโครงข่าย	4G	 ครอบคลุมร้อยละ	98 

ของประชากร	เกนิกวา่ท่ีเราตัง้เป้าหมายไวเ้ม่ือตน้ปีท่ีรอ้ยละ		80	ของ 

ประชากร	 เช่นเดียวกับบริการ	3G	 ท่ีเรายังคงลงทุนเพ่ิมความจุ 

โครงข่าย	และ	2G	ที่ยังให้บริการอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะพื้นที่

ตา่งจงัหวดั	ทำาให้บรษัิทยังคงความเป็นผูน้ำาดว้ยสว่นแบ่งการตลาด

เชิงรายได้ที่ประมาณร้อยละ	50

	 ในอีกด้านหนึ่งของบริษัท	 ปี	2559	 เป็นปีท่ีสองของการทำา

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ผมภาคภูมิใจแทนพนักงานทุกคน 

ท่ีความทุ่มเทของพวกเราได้ก่อให้เกิดบริการใหม	่ และเป็นแหล่ง 

รายได้ใหม่ของบริษัทท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว	ปัจจุบัน	เอไอเอสไฟเบอร์ 

มลีกูคา้ท้ังสิน้	301,500	ราย	ซ่ึงเตบิโตกวา่	6.8	เท่าจากปีกอ่น	และ

สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทถึง	860	ล้านบาทในปี	2559	เรา 

คาดหวังท่ีจะยกระดับมาตรฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย 

ให้สูงไปอีกข้ัน	 ผ่านเทคโนโลยีใยแก้วนำาแสง	 ซ่ึงเป็นแก่นสำาคัญ 

ของการทำาตลาดของเอไอเอส	ไฟเบอร	์และการตัง้ราคาท่ีเหมาะสม 

และคุ้มค่าต่อลูกค้า	ผมยังคงตั้งเป้าหมายว่าเอไอเอส	ไฟเบอร์จะ

สามารถเป็นผูเ้ลน่รายสำาคญัในตลาดอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูนี้ได้

ภายในอีก	3	ปี

	 ในส่วนธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์	 ซ่ึงปีท่ีผ่านมาเราให้ความ

สำาคัญมากกับเรื่องคอนเทนต์ด้านวิดีโอ	 โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน 

AIS	PLAY	 ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	 โดยเอไอเอสเป็นผู้ให้ 

บริการรายเดียวท่ีได้สิทธิในการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิคและ 

พาราลิมปิคท่ีเมืองริโอ	 ประเทศบราซิล	 อีกท้ังยังได้ร่วมมือกับ 

แกรมม่ีในการให้ลูกค้าได้รับชมคอนเสิร์ตต่างๆ	สดบนมือถือ	ซ่ึงถือเป็น 

กา้วแรกท่ีสำาคญัของการปรบัสนิคา้และบรกิารให้เขา้กบัพฤตกิรรม

การใช้งานมอืถอืของลกูคา้ในปัจจบัุน	ดว้ยการให้ความสำาคญัอย่าง

ยิ่งกับการทำาธุรกิจแบบ	ecosystem	 เราจะสร้างดิจิทัลคอนเทนต์

ของเอไอเอสพร้อมความตื่นเต้นใหม่ๆ	 ท่ีช่วยสร้างความสะดวก

สบายให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

	 เอไอเอสได้ผ่านช่วงมรสุมมาหลายครั้งในช่วง	26	 ปีท่ีเรา

ดำาเนินธุรกิจมา	ทุกๆ	ครั้งอุปสรรคได้ทำาให้เราแข็งแกร่งขึ้น	ด้วย

ความทุ่มเทของพนกังานทุกคนในบรษัิทท่ีพรอ้มปรบัตวักบัสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ทำาให้ผมม่ันใจว่าเอไอเอสจะสามารถก้าว

ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล	 ซ่ึงเป็น

เรื่องที่บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง	 และทำาให้เอไอเอสยังคงเป็น

บริษัทเดียวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย	ที่ได้รับการคัดเลือก

ให้ติดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่สองติดต่อกัน	ผมใน

ฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 พร้อมมุ่งม่ันนำาพาเอไอเอสไปยัง

เป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ที่ได้รับการ

ยอมรับสูงสุดจากลูกค้าของเรา

 จนกว่าจะพบกันใหม่ในปีหน้าครับ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)005

ผู้ให้บริการรายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงรายเดียวในไทย
ที่ได้รับคัดเลือกให้รวมอยู่ใน DJSI ต่อเนื่องถึงสองปี

DJSI	2558	และ	2559
ส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

รางวัล
สุดยอดนายจ้าง
ดีเด่นแห่งประเทศไทย	
จาก เอออน ฮิววิท
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ความต้องการใช้งานดาต้า เติบโตจาก 
การใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นและ 

บริการดาต้าที่มีอัตราความเร็วสูงขึ้น

รายได้จากบริการข้อมูลเพิ่มขึ้น

พัฒนาสู่การเติบโต

การใช้งานดาต้าเฉลี่ย
สูงขึ้น	1.8	เท่า

3.6GB
ผู้ใช้บริการมือถือ
ที่รองรับ	4G

29%

20%

ให้บริการโครงข่ายที่ครอบคลุม

มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการอันดับ	1	ในประเทศไทย 
ให้บริการลูกค้ากว่า 41 ล้านราย

และมีส่วนแบ่งรายได้ทางการตลาด
ประมาณ 50%

ธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำา

ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ยกระดับมาตรฐานความเร็วอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ ในประเทศไทย ด้วยโครงข่าย
เอไอเอส ไฟเบอร์ ออฟติก เป็นแหล่ง
รายได้ใหม่ ที่ใช้ประโยชน์จากโครงข่าย
ไฟเบอร์ ออฟติก บนธุรกิจบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่

ให้บริการลูกค้า

301,500 ราย
ครอบคลุม
5.2 ล้าน ครัวเรือน
ใน 28 จังหวัด

บริการดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ

AIS	PLAY	และ	AIS	PLAYBOX

AIS	Business	cloud

Mobile	Money

• ศูนย์รวมคอนเทนต์จากพันธมิตร ถ่ายทอดสดรายการ
 ที่สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม

• ให้บริการคลาวด์แบบครบวงจร พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 

• ส่งเสริมประสิทธิภาพธุรกิจด้วยความคล่องตัวในการ
 ทำางานและลดต้นทุน สำาหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
 ไปจนถึงขนาดย่อม

ร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงิน มุ่งพัฒนา
ความสะดวกสบายในการใช้บริการทางการเงิน

ไม่ต่ำากว่า	70%
อัตราเงินปันผล
ตั้งแต่ปี	2560

มุ่งสู่บริการดิจิทัลเพื่อคนไทย ผสมผสานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ดิจิทัลคอนเทนต์ และบริการที่เป็นเลิศ

ครอบคลุม 98%

ครอบคลุม 98%

ครอบคลุม 98%

2G
3G
4G
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ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ำาคญั

เดินหน้าลงทุนเพื่อพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริม
การรับรู้ของลูกค้าต่อเอไอเอส

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท, อัตรากำาไร)

2557 2558 2559

25%
20%24%

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)

ยังคงเติบโต 1.6 % จากปีที่แล้ว
แม้จะมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง

2557 2558 2559

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)

เงินลงทุนโครงข่าย (ล้านบาท)

อัตรากำาไรสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น

กระแสเงินสดหลังหักค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

ปรับนโยบายเงินปันผล โดยจะจ่ายไม่ต่ำากว่า
ร้อยละ 70 ของกำาไรสุทธิ

มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแรงส่งเสริมการเติมโตในระยะยาว

มุ่งขยายโครงข่าย 3G และ 4G

ลงทุนต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ
และผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน

กระแสเงินสด (Free cash flow) ยังคงแข็งแกร่ง
แม้จะอยู่ในช่วงที่มีการลงทุนในโครงข่ายสูง

รวมถึงการจ่ายค่าใบอนุญาต

2557

2557

2557

2557

2557

2558

2558

2558

2558

2558

2559

2559

2559

2559

2559

10.08

1.38

67%

12.99

0.70
82%

12.00

0.28

79%

กำาไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อม
(EBITDA) (ล้านบาท, อัตรากำาไร)

2557 2558 2559

45.6% 39.9%44.7%

36
,0

33

39
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52
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6,012

32,255

5,215

32,562 26,602



วิสัยทัศน์
เ ป็ นผู้ นำ �ส ร้ �งสรร ค์ตล�ดก�รสื่ อส�ร

โทรคมน�คมในประเทศไทย และมุ่งหม�ย 

ท่ีจะเป็นผู้ให้บริก�รเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีได้รับ 

ก�รยอมรับสูงสุด

พันธกิจ
• เอไอเอสมุง่มัน่ทีจ่ะสง่มอบบรกิ�รท่ีเหนอืกว�่ และสร้�งสรรค์นวตักรรม 

 ใหม่ๆ ดว้ยคว�มรับผดิชอบทีส่ง่เสริมก�รดำ�เนนิชวีติประจำ�วนั และเพิม่ 

 ขีดคว�มส�ม�รถในก�รประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริก�รให้ดีขึ้น

• เอไอเอสมุ่งมัน่ใสใ่จบรกิ�รลูกค้� เพือ่สร้�งคว�มผกูพนักบัผู้ใชบ้ริก�ร

• เอไอเอสมุ่งม่ันที่จะเสริมสร้�งวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นที่กระฉับกระเฉง 

 ให้บุคล�กรมีคว�มเป็นมืออ�ชีพ และมีแนวคิดในก�รแสวงห�โอก�ส 

 ท�งธุรกิจ เพื่อก�รเติบโตขององค์กร

• เอไอเอสมุง่มัน่สร้�งก�รตบิโตร่วมกนัอย่�งยัง่ยืนกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

 ทุกฝ่�ย



ร�ยละเอียด 2557 2558 255925562555

	 การจ่ายเงินปันผล	(บาท	:	หุ้น)	 10.90	 12.15	 12.00	 12.99	 10.08 
	 1.	เงินปันผลระหว่างกาล	 5.90	 6.40	 6.04	 6.50	 5.79 
	 2.	เงินปันผลประจำาปี	 5.00	 5.75	 5.96	 6.49	 4.29 
	 อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ		 93%	 99.58%	 99.01%	 98.64%	 97.72%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 ในวันที่	3	กุมภาพันธ์	2560	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เป็นดังต่อไปนี้
	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่าร้อยละ	70	ของกำาไร
สุทธิตามงบการเงินรวม	 โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นปีละ	2	ครั้ง	ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล	พิจารณา
จากผลการดำาเนนิงานของบริษัทในงวดครึง่ปีแรก	ซ่ึงตอ้งผา่นการ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท	และรายงานตอ่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นใน
ครัง้ถดัไป	สว่นการจา่ยเงนิปันผลครัง้ท่ีสองเปน็เงนิปันผลประจำาปี
ซ่ึงพิจารณาจากผลการดำาเนนิงานของบริษัทในงวดครึง่ปีหลงั	และ
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 สำาหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผล
การดำาเนนิงานของบรษัิทย่อย	สถานะการเงนิและปัจจยัสำาคญัอืน่ๆ 
ของบริษัทย่อยนั้นๆ
	 ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี	จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
และแผนการลงทุน	 รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 
ในอนาคตของบริษัทและ/หรือ	บริษัทย่อย	และการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำาไรสะสมท่ีปรากฏใน	 งบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท	และ/หรือ	มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการ
ดำาเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
	 โดยข้อมลูการจา่ยเงนิปันผลในรอบ	5	ปีท่ีผา่นมา	จากนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลเดิมที่ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	100	มีดังนี้
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บรษัิท	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอรว์สิ	จำากดั	(มหาชน)	หรอื	เอไอเอส 
ก้าวเข้าสู่การเป็น	 “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์”	 ด้วยการดำาเนิน
ธุรกิจหลัก	3	 ธุรกิจ	 ได้แก่	 บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 และบริการดิจิทัลคอนเทนต์	 ณ	 สิ้นปี	
2559	เอไอเอสในฐานะผูน้ำาดา้นการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีใน 
ประเทศไทย	มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้อยู่ท่ีประมาณร้อยละ	50 
และมีผู้ใช้บริการจำานวน	41	 ล้านรายท่ัวประเทศ	 เอไอเอสได้ให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมาเป็นระยะเวลากว่า	26	 ปี	 โดยรายได้
จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ียังคงเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท	
และด้วยคลื่นความถี่ท่ีเอไอเอสถือครองในปัจจุบัน	 จึงสามารถ
ให้บริการโครงข่ายท่ีมีคุณภาพท้ังเทคโนโลยี	2G	3G	 และ	4G	
ตลอดจนบริการคุณภาพอ่ืนๆ	 นอกจากนี้	 จากการท่ีเอไอเอสได้
รับใบอนุญาตคลื่น	900	เมกะเฮิรตซ์	มาเมื่อเดือนมิถุนายน	2559	
และใบอนุญาตจะสิ้นสุดในปี	2574	 ทำาให้สามารถใช้คลื่นเพื่อให้
บริการเทคโนโลยี	2G	ควบคู่ไปกับการใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง 
ให้กบัเทคโนโลยี	3G	และ	4G	ในปัจจบัุนเทคโนโลยี	3G	ของเอไอเอส 
ดำาเนินงานอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตคลื่น	2100	เมกะเฮิรตซ์	ซึ่ง
ใบอนญุาตจะสิน้สดุในปี	2570	โดยเครอืข่าย	3G	มคีวามครอบคลมุ 
มากกว่าร้อยละ	98	 ของประชากรไทย	 ส่วนเทคโนโลยี	4G	 ของ 
เอไอเอส	 ดำาเนินงานอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตคลื่น	 1800	
เมกะเฮริตซ์	และใบอนญุาตจะสิน้สดุในปี	2576	โดย	ณ	สิน้ปี	2559 
เครือข่าย	4G	 มีความครอบคลุมถึงร้อยละ	98	 ของประชากร 
นอกจากนี้แล้ว	 เอไอเอสยังให้บริการอื่นๆ	 ได้แก่	 บริการการโทร	
อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ	ดิจิทัลคอนเทนต์	วีดีโอสตรีมมิ่ง	ธุรกรรม
ทางการเงนิบนมอืถอื	บรกิารโทรศพัท์ทางไกล	และบริการข้ามแดน 
อัตโนมัติ	

	 นอกเหนอืจากบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแลว้	ในปี	2558	เอไอเอส 
ไดเ้ริม่ดำาเนนิธรุกจิอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูภายใตแ้บรนด	์‘เอไอเอส 
ไฟเบอร’์	และตอ่มาในปี	2559	ซ่ึงเป็นปีท่ีสองของการดำาเนนิธรุกจิ	
เอไอเอส	ไฟเบอร์ไดเ้ตบิโตอย่างรวดเรว็เนือ่งมาจากการขยายความ
ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องและการมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	โดยที่ตลาด
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขยายตัวเช่นกันเนื่องจากความต้องการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือนท่ีเพิ่มสูงข้ึน	 ทำาให้เอไอเอส 
ไฟเบอร์สามารถใช้จุดเด่นด้านความแตกต่างของเทคโนโลยี 
ใยแก้วนำาแสง	(FTTx)	 พร้อมด้วยราคาท่ีเหมาะสมจูงใจให้ผู้ใช้
บริการเทคโนโลยี	ADSL	มาใช้เทคโนโลยีใยแก้วนำาแสง	ส่งผลให้
ปีนี้รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มข้ึนร้อยละ	616 
จากเมื่อปีก่อน	และจำานวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น	6.8	 เท่า	 จาก 
ผู้ใช้บริการ	44,000	ราย	เมื่อสิ้นปีที่แล้ว	เป็น	301,500	ราย	และ
ครอบคลุม	5.2	 ล้านครัวเรือน	ณ	 สิ้นปีนี้	 พร้อมกันนี้	 เอไอเอส 
จะยังคงดำาเนนิการตอ่ยอดธรุกจิในปีหนา้และตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็น 
ผู้ให้บริการรายหลักในตลาด	ภายใน	3	ปี
	 ธรุกจิหลกัสว่นสดุท้ายของเอไอเอสคอื	ธรุกจิดจิทัิลคอนเทนต	์
ซ่ึงการกา้วเข้าสูก่ารเปลีย่นแปลงของธรุกจิยุคดจิทัิล	ทำาให้เอไอเอส
ในฐานะท่ีเป็นผูใ้ห้บรกิารดา้นดจิทัิลไลฟ	์ไดมี้การคดิคน้และพฒันา 
ดิจิทัลคอนเทนต์และบริการต่างๆ	 ให้แก่ลูกค้า	 โดยเอไอเอสได้
รว่มมือกบัผูส้รา้งและให้บรกิารคอนเทนต์ในการพัฒนาระบบนเิวศ
ของการทำาธุรกิจแบบเช่ือมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไป
พรอ้มๆ	กนั	ท้ังนี	้เอไอเอสไดเ้นน้การทำาดจิทัิลคอนเทนต์ใน	5	ดา้น 
ได้แก่	วิดีโอ	เกม	ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ	คลาวด์	และการ
เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์	(M2M)	 โดยตัวอย่างของความสำาเร็จใน
ปี	2559	 ได้แก่	AIS	PLAY	 ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือท่ีให้
บรกิารวดิโีอคอนเทนตแ์ละการเปิดตวับรกิารคลาวดส์ำาหรบัองคก์ร	
ทั้งนี้	 ในท้ายที่สุด	ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ของเอไอเอสจะสามารถ 
ยกระดับและขยายธุรกิจในทุกๆ	ด้านแบบองค์รวม	พร้อมกับการ
ผลักดันให้เอไอเอสสามารถเติบได้อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล

อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

•	 เกม
•	 วิดีโอ
•	 ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
•	 คลาวด์
•	 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์

บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ดิจิทัล
คอนเทนต์

ผู้ให้บริการ
ด้านดิจิทัลไลฟ์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)009



ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับก�ร
ประกอบกิจก�รโทรคมน�คมในประเทศไทย
	 การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย	 อยู่ภายใต้ 
การกำากับดูแลโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 ซ่ึงถูกจัดตั้งโดย 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการ 
วทิยุกระจายเสยีง	วิทยุโทรทัศน	์และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553 
(พรบ.องคก์รจดัสรรคลืน่ความถี	่พ.ศ.	2553)	โดยภายใตข้อ้กำาหนด
แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่	พ.ศ.	2553	กสทช.มีอำานาจ
หนา้ท่ีท่ีเกีย่วข้องกบัการประกอบกจิการโทรคมนาคม	ซ่ึงสามารถ
สรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้
•	 จัดทำาแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 ตารางกำาหนด 
	 คลื่นความถี่แห่งชาติ	 แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม	 และ 
	 แผนเลขหมายโทรคมนาคม	 และจัดสรรคลื่นความถี่ท่ีใช้ 
	 ในกิจการโทรคมนาคม
•	 พิจารณาอนุญาตและกำากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และ 
	 เครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
•	 พิจารณาอนุญาตและกำากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
	 และกำาหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีารเกีย่วกบัการอนุญาต	เงือ่นไข 
	 และค่าธรรมเนียมการอนุญาต

•	 กำาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตรา 
	 ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม	และการกระจายบริการด้าน 
	 โทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
•	 กำาหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรม 
	 ในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม	 รวมถึงคุ้มครองสิทธิ 
	 และเสรภีาพของประชาชนท่ีเกีย่วข้องกบักจิการโทรคมนาคม
	 โดยภายหลงัจากท่ีบรษัิท	แอดวานซ์	ไวรเ์ลส	เนต็เวอรค์	จำากดั		
(เอดบับลวิเอ็น)	บรษัิทย่อยของเอไอเอส	ไดร้บัใบอนญุาตให้ใชค้ลืน่
ความถี	่2100/1800/900	เมกะเฮิรตซ์	ทำาให้ปัจจบัุนการดำาเนนิงาน 
บนระบบสัญญาสัมปทานส้ินสุดลงและเปล่ียนมาเป็นระบบใบอนุญาต 
ท้ังนี	้ภายใตใ้บอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม	บรษัิทในกลุม่
เอไอเอสท่ีได้รับใบอนุญาตมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของกสทช.	 ต่างๆ	
ซ่ึงรวมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการประกอบกิจการ	
คา่ธรรมเนยีมในการใช้คลืน่และการใช้เลขหมาย	การสบทบเงนิเข้า
กองทุนวจิยัและพฒันากจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชนส์าธารณะ	
การจดัให้มโีครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลมุพืน้ท่ีตามท่ีใบอนญุาต
กำาหนด	และการคิดค่าบริการตามที่กสทช.กำาหนด	เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2559 010



พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปี	2559	

มกร�คม
•	 ภายหลังจากการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	 1800 
	 เมกะเฮิรตซ์	เม่ือเดือนธนัวาคม	2558		บริษัท	แอดวานซ์	ไวรเ์ลส 
	 เน็ทเวอร์ค	 จำากัด	(เอดับบลิวเอ็น)	 บริษัทย่อย	 ประกาศเปิด 
	 ให้บริการ	4G	อย่างเป็นทางการ	ภายใต้ชื่อ	4G	ADVANCED 
	 ด้วยพื้นที่ให้บริการครอบคลุม	42	จังหวัด	โดยนำาเอาเทคโนโลยี 
	 LTE	ADVANCED	มาใช้เป็นรายแรกของประเทศไทย

กุมภ�พันธ์
•	 เอไอเอส	ประกาศงบลงทุน	40,000	ล้านบาท	สำาหรับปี	2559 
	 เพื่อขยายโครงข่าย	4G	และการปรับปรุงคุณภาพของโครงข่าย 
	 3G	 การขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี 
	 ไฟเบอร์	และการขยายร้านเอไอเอส	ช็อป

มีน�คม
•	 เอไอเอส	เปิดตัว	4.5	G	เชิงพาณิชย์	เป็นรายแรกของโลก	โดย 
	 ร่วมมือกับ“หัวเว่ย”	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 คิดค้นและผสมผสาน 
	 นวัตกรรมเครือข่ายอัจฉริยะเข้าด้วยกัน	 สามารถใช้งานท่ี 
	 ความเร็วสูงสุดถึง	 550	 เมกะบิตต่อวินาที	 และจะพัฒนา 
	 สู่ความเร็ว	1	 กิกะบิตต่อวินาทีในอนาคต	 โดย	4.5G	 จะทำาให้ 
	 ผู้บริโภคชาวไทยสามารถใช้งานวิดีโอความละเอียดสูง	 และ 
	 รองรบัการใชง้านแอปพลเิคชันท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต	เช่น	Virtual 
	 Reality	ได้
•	 ศูนย์บริการเอไอเอส	ดาต้า	เซ็นเตอร์	ทุกแห่ง	ได้รับใบรับรอง 
	 มาตรฐานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล	 ISO 
	 27001:2013	จากบรษัิท	บูโร	เวอรทัิส	เซอทิฟเิคช่ัน	(ประเทศไทย) 
	 จำากัด	 ซ่ึงยืนยันถึงมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัย 
	 ขอ้มลู	และการกอ่สรา้งดาตา้	เซ็นเตอรท่ี์ไดม้าตรฐานสากลและ 
	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	 เอไอเอส	เปิดตวัแคมเปญ	“ท่ีสดุจากใจ	ท่ี	1	การให้บรกิาร”	ตอ่ยอด 
	 แนวคิดการบริการและการดูแลลูกค้า	 “AIS	Live	360º”	 ด้วย 
	 การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยออกแบบงานบริการท่ีสามารถ 
	 ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของลูกค้า	 การเพิ่ม 
	 ช่องทางในการให้บริการบนโซเชียลมีเดียมากขึ้น	 และการเปิด 
	 บริการถามอุ่นใจ	(Ask	Aunjai)	ซึ่งเป็น	Virtual	Agent	ทำาหน้าที่ 
	 คล้ายพนักงานจริงท่ีคอยตอบคำาถามลูกค้า	24	 ช่ัวโมง	 ผ่าน 
	 ช่องทางเว็บไซต์	การจัดให้มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให ้
	 การดูแลลูกค้ากว่า	5,000	 คน	 และการมอบสิทธิประโยชน์ท่ี 
	 ตอบโจทย์ความตอ้งการของลกูคา้ครบท้ัง	360	องศาการใช้ชีวติ

เมษ�ยน
•	 เอไอเอสประกาศให้บริการ	AIS	4G	ครอบคลุมทั้ง	77	จังหวัด 
	 ทั่วประเทศไทย	หลังจากการเริ่มต้นเปิดให้บริการใน	42	จังหวัด 
	 เมื่อเดือนมกราคม
 
พฤษภ�คม
•	 เอไอเอสรว่มมือกบัพันธมิตรในการตอ่ยอดพฒันามือถอืเอไอเอส 
	 ลาวา	โดยนำาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโวลเต้	(VoLTE)	ที่ใช้ในมือถือ 
	 ระดับราคาสูง	 มาเปิดให้บริการกับมือถือในระดับราคากลาง 
	 ถึงล่าง	 โดย	VoLTE	บนเครือข่าย	4G	 ให้คุณภาพเสียงคมชัด 
	 ระดบั	Full	HD	มเีสยีงรบกวนต่ำา	การเช่ือมตอ่คูส่ายท่ีเรว็กว่าเดมิ 
	 และมีความเสถียรมากกว่าเทคโนโลยีทั่วไป
•	 เอดับบลิวเอ็น	 บริษัทย่อย	 เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้ 
	 คลื่นความถี่	 900	 เมกะเฮิรตซ์	 และเป็นผู้ชนะการประมูล 
	 คลืน่ความถีจ่ำานวน	1	ชุด	ในแถบย่านความถี	่895	เมกะเฮิรตซ์	- 
	 905	 เมกะเฮิรตซ์	คู่กับ	940	 เมกะเฮิรตซ์	-	950	 เมกะเฮิรตซ์ 
	 คิดเป็นแถบความกว้าง	2x10	 เมกะเฮิรตซ์	 ด้วยราคาประมูล 
	 75,654	 ล้านบาท	 และได้รับใบอนุญาตมีผลตั้งแต่วันท่ี 
	 1	กรกฎาคม	2559	และมีระยะเวลาอนุญาต	15	ปี
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•	 เอไอเอส	ไฟเบอร	์เปิดประสบการณ์ใหมข่องวงการบรอดแบนด ์
	 อินเทอร์เน็ตด้วยบริการ	 “เน็ตหอ”	 บริการอินเทอร์เน็ตรูปแบบ 
	 เติมเงินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	 เพื่อรองรับการใช้ชีวิต 
	 ท่ีแตกต่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
	 ที่ใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก	100%	ของกลุ่มนิสิต	นักศึกษา 
	 และผู้อยู่อาศัยหอพัก

สิงห�คม
•	 เอไอเอส	4G	ประกาศความเป็นผูน้ำาดา้นเครอืข่ายโรมม่ิงท่ัวโลก 
	 ด้วยบริการ	4G	โรมมิ่ง	ที่ครอบคลุม	มากถึง	74	ประเทศ	121 
	 เครือข่าย	 ทุกทวีปท่ัวโลก	 ภายใต้การทำางานร่วมกับพันธมิตร 
	 ชั้นนำา	
•	 เอไอเอส	 เปิดประสบการณ์ถ่ายทอดสด	 “โอลิมปิค	 ริโอเกมส์	 
	 2016”	บนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน	“AIS	PLAY”	เป็นครั้งแรก 
	 ในอาเซียน	ให้คนไทยไดช้มสด	ครบทุกคู	่ทุกสนาม	กวา่	12	ช่อง 
	 ด้วยความคมชัดระดับ	Full	HD	พร้อมรับชมย้อนหลังได้

กันย�ยน
•	 เอไอเอส	 ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและชมย้อนหลัง	 การแข่งขัน 
	 มหกรรมกีฬาคนพิการ	“พาราลิมปิค	เกมส์	2016”	ณ	เมืองริโอ 
	 เดอ	 จาเนโร	 ประเทศบราซิล	 ให้ลูกค้าสามารถรับชมฟรีผ่าน 
	 แอปพลิเคชัน	AIS	PLAY	บนมือถือ	และกล่องทีวีอินเทอร์เน็ต 
	 AIS	PLAYBOXมิถุน�ยน

•	 เอไอเอส	เปิดตัว	“SIM2FLY”	ซิมโรมมิ่งรูปแบบใหม่	ที่รองรับ 
	 การเดินทางถึง	8	ประเทศยอดนิยมในโซนเอเชีย	ได้แก่	ญี่ปุ่น 
	 เกาหลีใต้	สิงคโปร์	ฮ่องกง	ไต้หวัน	ลาว	มาเลเซีย	และอินเดีย	 
	 ด้วยราคาเริ่มต้น	399	บาท	ทั้งนี้	ปัจจุบัน	SIM2FLY	ได้ขยาย 
	 การให้บรกิารครอบคลมุโซนยุโรปและอเมริการ	และประเทศอ่ืนๆ 
	 อีกกว่า	50	ประเทศทั่วโลก

กรกฎ�คม
•	 เอไอเอส	 แถลงวิสัยทัศน์และนโยบายการให้การสนับสนุน 
	 ภาคธุรกิจไทย	ก้าวสู่การเป็น	“Digital	Enterprise”	ด้วยการเป็น 
	 “ผู้ให้บริการคลาวด์	 อันดับ	1	 ของไทย”	 จากการร่วมมือกับ 
	 พันธมิตรระดับโลก	ได้แก่	Microsoft,	VMware	NSX,	NetApp, 
	 Check	Point	 เพื่อเปิดให้บริการ	 “คลาวด์เพื่อธุรกิจ	 (AIS 
	 Business	Cloud)”	อย่างเต็มรูปแบบ
•	 เอไอเอสร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
	 แห่งชาติ	 (เนคเทค)	 นำาจุดแข็งในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี 
	 ดิจิทัลช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยที่อาศัยอยู่ตาม 
	 แนวชายแดน	 ใน	 “โครงการระบบไอซีที	 และพลังงานทดแทน 
	 แบบบูรณาการสำาหรับชุมชนชายขอบ	ตามพระราชดำาริ	สมเด็จ 
	 พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	 โดยพัฒนาและ 
	 ตดิตัง้ระบบพลงังานทดแทนแบบบูรณาการ	ดว้ยการสรา้งระบบ 
	 การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงาน 
	 จากแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำา	 พร้อมระบบตรวจวัดข้อมูล 
	 สังเกตการณ์ระยะไกล	(Remote	Monitoring)	 สำาหรับใช้งาน 
	 ภายในศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม 
	 จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตุล�คม
•	 เอไอเอส	ร่วมกับบมจ.โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	(ดีแทค) 
	 เปิดให้บริการเทคโนโลยีโวลเต้	 (VoLTE)	 ข้ามเครือข่ายเป็น 
	 ครัง้แรกในไทยและอาเซียน	โดยลกูคา้ระบบเตมิเงนิและรายเดอืน 
	 ของทั้งสองเครือข่ายสามารถใช้งาน	VoLTE	 เพื่อใช้บริการโทร 
	 4G	 ท้ังภาพและเสียงด้วยคุณภาพระดับ	Full	HD	 ได้ทุกพื้นท่ี 
	 บนโครงข่าย	4G	ทั่วประเทศ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำาปี 2559

• รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2016”	จากการ
เป็นบริษัทท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด	 ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 ประจำาปี	2559	 ด้วยมูลค่าแบรนด์
องค์กรที่	582,434	ล้านบาท	และยังเป็นมูลค่าที่สูงสุดในทุกกลุ่ม
ธุรกิจ	โดยบริษัทได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่	5	จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  รางวลั “สดุยอดนายจา้งดเีดน่ และนายจา้งดเีดน่แห่งประเทศไทย 
ประจำาปี 2559”		ซ่ึงจัดข้ึนโดย	บรษัิท	เอออน	ฮิววิท	(ประเทศไทย)	
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 โดยเอไอเอสรับรางวัล	 สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย	ประจำาปี	2559	และแอดวานซ์	คอนแท็ค	เซ็นเตอร์	
รับรางวัล	 นายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย	 ประจำาปี	2559	 โดย 
รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทท่ีมีการสร้างและรักษาความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหารบุคลากร	การเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ	การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์	 และการมีภาพลักษณ์ของ
นายจา้งท่ีโดดเด่นและนา่เช่ือถอื	สะท้อนการเป็นองคก์รท่ีพนกังาน
มีความพึงพอใจ	และมีความผูกพันกับองค์กร
• รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 และบริษัทยอดเยี่ยมแห่ง
ปี 2559 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี”	 จากวารสารการ
เงินธนาคาร	 ซ่ึงมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลประกอบการ 
ยอดเยีย่มในรอบปี	และยอดเยีย่มในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม	ในงาน 
Money	&	Banking	Awards	2016
• รางวัล “Thailand Top Company Awards 2016”	 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม	 จากการเป็นบริษัทท่ีมี 
ผลการดำาเนนิงานยอดเย่ียม	มีการบริหารจดัการท่ีโดดเดน่	และเป็น 
องคก์รตวัอยา่งในการดำาเนนิธรุกจิ	ซ่ึงจดัโดยนติยสาร	Business+	
ในเครือ	เออาร์ไอพี	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
• ได้รับคัดเลือก “ดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์”	Dow	Jones 
Sustainability	Indices	(DJSI)	เป็นปีที่	2	ติดต่อกัน		(2558-2559)	
เป็นองค์กรท่ีมีการดำาเนินงานธุรกิจเพื่อความเติบโตขององค์กร 
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน	 แนวทางการดำาเนินงานเพื่อให้สามารถ 
สง่มอบผลตอบแทนให้แกผู่ถ้อืหุ้นอยา่งตอ่เนือ่ง	ควบคูไ่ปกบัการใช้
เทคโนโลยีดจิิทัลสรา้งการเช่ือมตอ่และยกระดบัสงัคมไทย	โดยตอ้ง
สง่ผลผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุ	เป็น	1	ในเพียง	17	บรษัิท

โทรคมนาคมท่ัวโลกท่ีไดร้บัการคดัเลอืกให้มีมรีายช่ือตดิอยู่ในดชัน ี
ดังกล่าว	 จากบริษัทโทรคมนาคมท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
90	บริษัท
• ได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ใน “MSCI Global Sustainability 
Indexes”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	จากผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นทั้ง
เชงิผลการดำาเนนิงานในเชิงเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้ม	โดย
การถกูคดัเลอืกให้มีช่ืออยู่ในดชันดีงักลา่ว	ถอืเป็นอีกกา้วหนึง่ของ
การดำาเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล	 นอกเหนือจากการมีช่ืออยู่ในดัชนีความ
ยั่งยืนดาวน์โจนส์
• เป็น 1 ใน 33 บริษัทโทรคมนาคมจากท่ัวโลกท่ีมีรายช่ืออยู่
ในดัชนี "FTSE4Good Emerging Index"	 ซ่ึงจัดทำาโดย	FTSE	
Group	บริษัทผู้ออกแบบและจัดหาดัชนีระดับโลก	ที่มีการทำางาน
รว่มกนักบัตลาดหลกัทรพัย์ในหลายประเทศ	ท้ังในยุโรปและเอเชีย 
แปซิฟิค	 โดย	 FTSE4Good	 เป็นดัชนี ท่ีคัดเลือกบริษัทท่ี 
ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง	 ควบคู่กับ 
ผลการดำาเนินงานในสังคม	และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับ
• รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมสื่อสาร (Best in Sector: 
Communications)	จากงาน	IR	Magazine	Awards	&	Conference- 
South	East	Asia	2016	 จัดข้ึนโดย	 IR	Magazine	 ร่วมกับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพ่ือมอบรางวัลให้แก่บริษัทจ 
ดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์	 โดยการ
ตัดสินวัดจากผลสำารวจความเห็นของนักวิเคราะห์	 และนักลงทุน
สถาบันในภูมิภาค	 ทั้งฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	
และไทย
• รางวัล “รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำาปี 2559”	ต่อเนื่องเป็น 
ปีที่	2	ในฐานะองค์กรที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส	ครบถ้วน	และ 
มีนโนบายการจัดทำารายงานด้านความย่ังยืน	 ท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อกลุ่มผู้ลงทุนดีเด่น	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร�งวัลด้�นองค์กรยอดเย่ียม
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• รางวัล “Best CEO กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี”	 จากสมาคม 
นักวิเคราะห์การลงทุน	 ในฐานะท่ีนายสมชัย	 เลิศสุทธิวงค์	 ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของเอไอเอส	ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม	นักวิเคราะห์
หลกัทรพัย์	และผูจ้ดัการกองทุน	ให้เป็นผู้บรหิารซ่ึงมีวสิยัทัศนก์วา้งไกล	
มีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำาเร็จ	และ 
เตบิโตอยา่งย่ังยนื	โดยรางวลัดงักลา่วไดม้อบให้ในเวที	IAA	Awards	for	
Listed	Companies	2015/2016

• รางวลั “Thailand’s Most Admired Brand 2016”	จากการเป็นแบรนด ์
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 อันดับ	1	 ท่ีได้รับความนิยม	 และ 
ความนา่เช่ือถอื	ตอ่เนือ่งเป็นปีท่ี	5	จากผลสำารวจความนยิมของผูบ้รโิภค 
ทั่วประเทศโดยนิตยสาร	แบรนด์เอจ
• รางวลั “Brand of the Year”	จากเวท	ีWorld	Branding	Awards	2016-
2017	 โดยเอไอเอส	 เป็นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมรายเดียวของไทย 
ท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว	 โดยรางวัล	Brand	of	 the	Year	 จัดข้ึนเพื่อ
ยกย่องความสำาเร็จของแบรนด์ท่ีมีความเป็นเลิศท่ัวโลก	 ในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม	ซ่ึงจะพจิารณาจาก	คณุคา่ของแบรนด	์(brand	valuation) 
การวิจัยตลาดกับผู้บริโภค	(consumer	market	research)	และการลง
คะแนนโหวตจากผู้ใช้บรกิารผา่นช่องทางออนไลน	์(public	online	voting) 

• รางวัล “The Most Fastest Response Brand on Pantip”	จากเวที	 
Thailand	Zocial	Awards	2016	ซ่ึงจดัอันดับโดยเวบ็ไซดพ์นัทิป	มอบให้ 
กับบริษัทท่ีสามารถตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการท่ีโพสต์บนเว็บไซต์
พันทิปได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด	 สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำาด้านการให้
บริการลูกค้าของเอไอเอส	

ร�งวัลด้�นผู้บริห�รยอดเย่ียม

ร�งวัลด้�นแบรนด์ยอดเย่ียม

ร�งวัลด้�นง�นบริก�รยอดเย่ียม

• รางวลั Corporate Social Responsibility Award 2016	ในฐานะองคก์ร
ท่ีทำาประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่นในภูมิภาคเอเชียจากงานประกาศรางวัล	
15th	Asia	Business	Leaders	Award	2016	ซึ่งจัดขึ้นโดย	CNBC	โดย
ภายในงานมีการประกาศผล	6	รางวัล	ได้แก่	Asia	Business	Leader	
Award,	Asia	Disruptor	Of	The	Year	Award,	Asia	Talent	Management 
Award,	Lifetime	Achievement	Award,	Indonesia	Business	Leader	
Of	The	Year	Award	และ	Corporate	Social	Responsibility	Award	
โดยม	ี66	บรษัิทในภมูภิาคเอเชีย	ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ	และเอไอเอสเป็น
บริษัทไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัล	ในครั้งนี้

ร�งวัลด้�นกิจกรรมเพื่อสังคม

• รางวัล “Champion of WSIS Prize 2016 สาขา ICT Application : 
e-Agriculture”	จากโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน	City-to-Farm	Agriculture 
Assisting	(CFAA)	ซ่ึงเป็นการเสนอแนวคิดท่ีจะนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา 
ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวติของเกษตรกรไทยดว้ยการสรา้งแพลตฟอรม์
ให้เกษตรกรในชนบทสามารถเช่ือมโยงกบัผูบ้รโิภคท่ีอาศยัอยู่ในเมอืงได	้ 
โดยงานมอบรางวัลดังกล่าวจัดข้ึนในงานการประชุมสุดยอดสังคม
สารสนเทศ	(WSIS	Forum)	เพื่อร่วมกันพัฒนา	และลดความเหลื่อมล้ำา 
ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของประชากรโลก	 ซ่ึงเป็นความร่วมมือ 
ระหว่างสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 (International 
Telecommunication	Union:ITU)	และสหประชาชาติ	(United

ร�งวัลด้�นนวัตกรรมยอดเย่ียม
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 4,997.46 ล้านบาท และทุนชำาระแล้ว 2,973.10 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
300 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
250 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
ทุนชำาระแล้ว 100 ล้านบาท

99.99% 99.99% 99.99%

บริษัท แอดวานซ�
เอ็มเปย� จำากัด

บริษัท แอดวานซ� 
เมจิคการ�ด จำากัด

บริษัท เอไอเอ็น
โกลบอลคอม จำากัด

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
272 ล้านบาท

99.99%

บริษัท แอดวานซ�
คอนแท็ค เซ็นเตอร� จำากัด

ให้บริการศูนย์ข้อมูลโทรศัพท์

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
3,655.47 ล้านบาท

98.55%

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการโทรคมนาคม

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
1,350 ล้านบาท

99.99%

บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส
เน็ทเวอร�ค จำากัด

ใ ห้บ ริ กา ร โทรคมนาคม ท่ี ใ ช้
คลื่นความถี่ในย่านความถี่ 2.1 
กกิะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 
ผู้จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ผู้ ใ ห้บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม 
บรกิารโครงข่ายโทรคมนาคม และ
บริการโครงข่ายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
957.52 ล้านบาท

51.00% 1)

บริษัท แอดวานซ� 
ดาต้าเน็ทเวอร�ค
คอมมิวนิเคชั่นส� จำากัด

ให้บริการการสื่อสารข้อมูลผ่าน
เครือข่ายสายโทรศัพท์ และสาย 
Optical Fiber

ให้บริการการชำาระเงินค่าสินค้า
และบริการทางอิเล็คทรอนิกส์และ
บัตรเงินสด

จำาหน่ายบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

1) ส่วนที่เหลือร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความขัดแย้งกัน
2) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิการยน 2559 ABN ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 15 ล้านบาท ทำาให้ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท
3) บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำากัด (AN) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ABN กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคม 2558
 โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)015



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
300 ล้านบาท

99.99%

บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด�
เน็ทเวอร�ค จำากัด

ให้บริการโทรคมนาคม และบริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม เชน่ บรกิาร 
อิน เตอ ร์ เน็ต ( ISP) บริการ
อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศและ
บริการชุมสายอินเตอร์เน็ต บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (IPLC & IP VPN) บริการ
เสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Voice over IP) และบริการ
โทรทัศนผ์า่นเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ 
(IP Television)

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
50 ล้านบาท

99.99%

บริษัท ไวร�เลส ดีไวซ�
ซัพพลาย จำากัด

นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโทรศัพท์
เคลือ่นท่ี อุปกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นท่ี

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
50 ล้านบาท

99.99%

บริษัท ไมโม่เทค จำากัด

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ 
(IT) บริการรวบรวมข้อมูลสำาหรับ 
บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
(Content Aggregator) และให้
บรกิารในการเรยีกเกบ็และรบัชำาระ 
เงินจากลูกค้า

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
1 ล้านบาท

99.98%

บริษัท แฟกซ� ไลท� จำากัด

ให้เช่าและบริการพ้ืนท่ี ท่ีดินและ
อาคารและสิ่งอำานวยความสะดวก
ต่างๆ

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
2 ล้านบาท

20.00%

บริษัท ศูนย�ให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำากัด

ศนูย์ให้บรกิารระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลกลาง ประสานงานการ
โอนย้ายผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
เพื่อคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ 
(Mobile Number Portability : 
MNP)

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
9 ล้านเหรียญสหรัฐ

10.00%

บริดจ� โมบาย พีทีอี แอลทีดี

ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทร
ศัพท์เคลื่อนท่ีในภาคพ้ืนเอเชีย 
แปซิฟิก เพ่ือให้บริการเครือข่าย
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
75 ล้านบาท 2)

99.99%

บริษัท แอดวานซ� บรอดแบนด�
เน็ทเวอร�ค จำากัด

ปัจจุบันยังมิได้ประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
ทุนชำาระแล้ว 14.5 ล้านบาท

29.00%

บริษัท อินฟอร�เมชั่น
ไฮเวย� จำากัด

ให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายส่ือสัญญาณ 
โทรคมนาคม

ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
ทุนชำาระแล้ว 25 ล้านบาท3)

60.00%

บริษัท อมตะ เน็ทเวอร�ค จำากัด

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำาแสง
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
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โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มอินทัช

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย

บริษัท แอดวานซ�  อินโฟร� เซอร�วิส
จำากัด (มหาชน) 1)

บริษัท ไอพีสตาร� จำากัด บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท�ส
พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท ลาว
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส� จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร�
นิวซีแลนด� จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร� ออสเตรเลีย
พีทีวาย จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร� อินเตอร�เนชั่นแนล
พีทีอี จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร� โกลเบิล
เซอร�วิส จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร� เจแปน จำากัด

บริษัท สตาร� นิวเคลียส จำากัด

สเปซโคด แอล แอล ซี

บริษัท ทีซี
บรอดคาสติ้ง จำากัด

บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล
แซทเทลไลท� จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร� (อินเดีย)
ไพรเวท จำากัด

บริษัท ทีซี โกลเบิล 
เซอร�วิส จำากัด

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท� 
ซิสเทม พีทีวาย จำากัด

40.45%

บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส
เน็ทเวอร�ค จำากัด 99.99%

บริษัท ไวร�เลส ดีไวซ� 
ซัพพลาย จำากัด 99.99% 100% 51.00%

49.00%100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70.00%

99.99%

100%

100%

100%

บริษัท แอดวานซ�
คอนแท็ค เซ็นเตอร� จำากัด 99.99%

บริษัท แอดวานซ� 
เอ็มเปย� จำากัด 99.99%

บริษัท แอดวานซ� 
เมจิคการ�ด จำากัด 99.99%

บริษัท เอไอเอ็น
โกลบอลคอม จำากัด 99.99%

บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด�
เน็ทเวอร�ค จำากัด 99.99%

บริษัท ไมโม่เทค จำากัด 99.99%

บริษัท แฟกซ� ไลท� จำากัด 99.98%

บริษัท แอดวานซ� บรอดแบนด�
เน็ทเวอร�ค จำากัด 99.99%

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด 98.55%

บริษัท ศูนย�ให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำากัด 20.00%

บริดจ� โมบาย พีทีอี แอลทีดี 10.00%

บริษัท อินฟอร�เมชั่น
ไฮเวย� จำากัด 29.00%

บริษัท อมตะ
เน็ทเวอร�ค จำากัด2) 60.00%

บริษัท แอดวานซ� ดาต้าเน็ทเวอร�ค
คอมมิวนิเคชั่นส� จำากัด 51.00%

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)1)

ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ

ดาวเทียม โทรศัพท์ในต่างประเทศ

บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)	1)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)017



บริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จำากัด บริษัท อุ�คบี จำากัด

บริษัท กอล�ฟดิกก� จำากัด

บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำากัด

บริษัท วงใน มีเดีย จำากัด

บริษัท เพลย�เบสิส
พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท ซินโนส จำากัด

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี
เน็ตเวิร�ค จำากัด

บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส�
แอนด� เซอร�วิส จำากัด

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง
ทีวี จำากัด

บริษัท อินทัช มีเดีย จำากัด

บริษัท ทัช ทีวี จำากัด

บริษัท แมทช�บอกซ� จำากัด4)

บริษัท ไอทีวี จำากัด (มหาชน)4)

บริษัท อาร�ตแวร� 
มีเดีย จำากัด4)

บริษัท เทเลอินโฟ
มีเดีย จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอดี เวนเจอร� 
จำากัด (มหาชน)

99.99% 21.48% 99.99%

99.99%

99.99%

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำากัด 51.00%

กิจการร่วมค้า
กันตนาและอินทัช3) 50.00%

99.99%

99.99%

52.92%

99.99%

25.00%

16.66%

9.99%

15.36%

16.67%

99.99%

99.99%

100%

41.14%

ธุรกิจอื่นๆ

Venture	Capital อื่นๆ

42.07%

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน)1)

อินเทอร์เน็ตและสื่ออื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	:
1)	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2)	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี
3)	ปัจจุบันหยุดการดำาเนินธุรกิจ
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ลำ�ดับ ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวน (หุ้น) สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)

	 1	 บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)	 1,202,712,000	 40.45 
	 2	 SINGTEL	STRATEGIC	INVESTMENTS	PTE	LTD	 693,359,000	 23.32 
	 3	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 178,170,309	 5.99 
	 4	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON	 56,890,400	 1.91 
	 5	 สำานักงานประกันสังคม	 46,667,300	 1.57 
	 6	 GIC	PRIVATE	LIMITED	 43,861,737	 1.48 
	 7	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 39,248,508	 1.32 
	 8	 CHASE	NOMINEE	LIMITED	 37,318,496	 1.26 
	 9	 LITTLEDOWN	NOMINEES	LIMITED	 19,059,800	 0.64 
	 10	 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD	 18,151,877	 0.61
  รวม 2,335,439,427 78.55

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวน (หุ้น) สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)

	 Singtel	Global	Investment	Pte.	Ltd.1),	2)	 673,348,264	 21.00
	 บริษัท	แอสเพน	โฮลดิ้งส์	จำากัด1),	3)	 625,251,960	 19.50

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)

	 	 Singtel	Asian	Investments	Pte	Ltd*	 100.00

1)	 ข้อมูลการถือหุ้น	ณ	วันที่	17	พฤศจิกายน	2559	จากแบบรายงาน	246-2	ของ	Singtel	Global	Investment	Pte.	Ltd.	และบริษัท	แอสเพน	โฮลดิ้งส์	จำากัด	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
	 และตลาดหลักทรัพย์
2)	 Singtel	Global	Investment	Pte.	Ltd.	(SGI)	เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	Singapore	Telecommunications	Ltd.	(SingTel)	
3)	 ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	สำาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2560	ของบริษัท	แอสเพน	โฮลดิ้งส์	จำากัด	เป็น	บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	ถือหุ้นโดย 
	 บริษัท	แอนเดอร์ตั้น	อินเวสเม้นท์	พีทีอี	แอลทีดี	สัญชาติสิงคโปร์	ในสัดส่วนร้อยละ	99.99

*	 Singtel	Asian	Investments	Pte	Ltd	ถือหุ้นโดย	Singapore	Telecommunications	Limited	ในอัตราร้อยละ	100	(ที่มา:	Accounting	and	Corporate	Regulatory	Authority	(ARCA),	Singapore 
	 ณ	วันที่	26	มกราคม	2560)

2.	 Singtel	Strategic	Investments	Pte	Ltd.	ถือหุ้นในบริษัททางตรงร้อยละ	23.32	โดยผู้ถือหุ้นของ	Singtel	Strategic	Investments 
Pte	Ltd	ได้แก่

ข้อตกลงระหว่างกลุม่ผูถ้อืหุ้นใหญ่ในเร่ืองท่ีมผีลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ หรอืการบรหิารงานของบรษัิท โดยท่ีข้อตกลง 
ดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
	 -	ไม่มี	-

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 
(วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)

หมายเหตุ	:	ข้อมูลจากบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัท
1.	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์	โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์	ได้แก่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)019



หมายเหตุ:
1)	 บริษัท	แอดวานซ์	ดาต้าเน็ทเวอร์ค	คอมมิวนิเคชั่นส์	จำากัด	เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม
2)	 วันที่	19	ตุลาคม	2558	บริษัท	แอดวานซ์	อินเทอร์เน็ต	เรโวลูชั่น	จำากัด	เสร็จสิ้นการชำาระบัญชี

ผลิตภัณฑ์/บริก�ร ดำ�เนินก�รโดย

ร้อยละ
ก�รถือหุ้น
ของบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59

ปี 2557

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละล้�นบ�ท ล้�นบ�ท ล้�นบ�ท

ปี 2558 ปี 2559

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

-	บริการและให้เช่าอุปกรณ์	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส		 	 26,708.27	 17.88	 7,466.95	 4.81	 413.61	 0.27

	 และศูนย์ให้ข่าวสาร	 บจ.	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	 99.99	 94,478.94	 63.27	 117,370.25	 75.60	 124,922.33	 82.11

	 ทางโทรศัพท์	 บจ.	ดิจิตอล	โฟน	 98.55	 27.19	 0.02	 3.69	 -	 -	 -

	 	 บจ.	เอไอเอ็น	โกลบอลคอม	 99.99	 2,873.93	 1.92	 1,272.30	 0.82	 369.46	 0.24

	 	 บจ.	แอดวานซ์	เอ็มเปย์	 99.99	 368.75	 0.25	 224.59	 0.14	 189.92	 0.12

	 	 บจ.	แฟกซ์	ไลท์	 99.98	 -	 -	 30.37	 0.02	 149.12	 0.10

	 	 บจ.	แอดวานซ์	คอนแท็คเซ็นเตอร์	 99.99	 3.90	 -	 3.52	 -	 1.30	 -

-	ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญา	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 600.26	 0.40	 63.59	 0.04	 -	 -

	 อนุญาตให้ดำาเนินการ

รวม   125,061.24 83.74 126,435.26 81.43 126,045.74 82.84

การขายโทรศัพท์เคลื่อนที่	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 8.38	 0.01	 0.19	 -	 -	 -

	 	 บจ.	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	 99.99	 15,877.15	 10.63	 23,736.29	 15.29	 23,197.03	 15.25

	 	 บจ.	ไวร์เลส	ดีไวซ์	ซัพพลาย	 99.99	 7,528.74	 5.04	 4,090.35	 2.63	 749.90	 0.50

รวม   23,414.27 15.68 27,826.83 17.92 23,946.93 15.75

ธุรกิจบริการ	 บจ.	แอดวานซ์	ดาต้าเน็ทเวอร์ค	 51.00	 24.40	 0.02	 3.60	 -	 3.46	 -

สื่อสารข้อมูลผ่าน	 คอมมิวนิเคชั่นส์

สายโทรศัพท์และ	 บจ.	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	 99.99	 786.18	 0.53	 883.63	 0.57	 595.62	 0.39

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 บจ.	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	 99.99	 -	 -	 127.12	 0.08	 1,558.12	 1.02

	 	 บจ.	แอดวานซ์	อินเทอร์เน็ต	เรโวลูชั่น	 99.99	 42.96	 0.03	 -	 -	 -	 -

รวม   853.54 0.58 1,014.35 0.65 2,157.20 1.41

รวมท้ังหมด   149,329.05 100.00 155,276.44 100.00 152,149.87 100.00

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการให้บริการและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอไอเอสให้บุคคลภายนอก
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
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ภาวะอุตสาหกรรม	และการแข่งขันในปี	2559
และแนวโน้มในปี	2560
	 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี	2559	มีการแข่งขันที่รุนแรงกว่า 
ปีท่ีผ่านมา	เน่ืองจากผู้ให้บริการแต่ละรายได้เร่งลงทุนพัฒนาโครงข่าย 
ของตนเอง	 และพยายามสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพท้ัง
เทคโนโลยี	3G	และ	4G	โดยแข่งขันผา่นการออกแพ็คเกจแบบใหม่ๆ 
รวมถึงการทำาแคมเปญการตลาดหลากหลายรูปแบบ	 และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทั้งสื่อโฆษณาหลักและสื่อออนไลน์	 โดยเฉพาะการแข่งขันในด้าน 
ความเป็นผูน้ำาท้ังดา้นความเรว็และความครอบคลมุของเทคโนโลยี	
4G	ซึ่งถูกสนับสนุนด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้งาน 
4G	 ท่ีสามารถหาซ้ือได้ง่ายข้ึน	 และความต้องการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่เติบโตขึ้นมากจากปีก่อน
	 จากความแข็งแกร่งด้านโครงข่ายของผู้ให้บริการแต่ละราย	
ทำาให้ผู้ให้บริการมีเป้าหมายหลักท้ังในการรักษาฐานลูกค้าเดิม
และขยายฐานลูกค้าใหม่	 จึงต้องมีกลยุทธ์เพื่อสร้างความผูกพัน
กบัลกูคา้ปัจจุบันรวมถงึจงูใจลกูคา้ใหม่ให้มาใช้บริการ	โดยลกัษณะ 
ของแคมเปญการตลาดท่ีทำา	จะเน้นการแจกเคร่ืองโทรศัพท์มือถือฟรี 
หรือการนำาเสนอสมาร์ทโฟนราคาพิเศษเม่ือสมัครแพ็คเกจท่ี
กำาหนด	รวมถึงการนำาเสนอแพ็คเกจค่าโทรหรืออินเทอร์เน็ตราคา
พิเศษให้กับลูกค้าปัจจุบันที่จดทะเบียนเลขหมายใหม่เพิ่ม	เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดด	 ทำาให้แพ็คเกจการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากย่ิงข้ึนต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
ลูกค้า	 ผู้ให้บริการแต่ละรายจึงได้นำาเสนอแพ็คเกจท่ีหลากหลาย
เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการชีวิตท่ีซับซ้อนมากขึ้น	 เช่น	 แพ็คเกจ
สำาหรับผู้ท่ีช่ืนชอบความบันเทิง	 แพ็คเกจสำาหรับใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน	์แพค็เกจสำาหรับผูท่ี้มีอุปกรณส์ือ่สารหลายๆ	เครือ่ง	
แพค็เกจสำาหรบัครอบครวัท่ีสามารถแชรค์า่โทรและคา่อินเทอรเ์นต็
ร่วมกันได้	เป็นต้น	
	 ในส่วนโครงสร้างราคาการคิดค่าบริการในปีท่ีผ่านมานั้น 
ผู้ให้บริการให้เริ่มออกแพ็คเกจการคิดค่าบริการของอินเทอร์เน็ต 
หรือดาต้าแบบใช้งานจำากัด	(limited)	เพ่ิมเติมจากโครงสร้างราคาแบบ 
ใช้งานไม่จำากัด	(non-stop)	 โครงสร้างราคาแบบใช้งานจำากัดนั้น 
ถูกออกแบบเพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกยินดีในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
เนื่องจากการให้ปริมาณอินเทอร์เน็ตท่ีเยอะกว่า	 ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ตจากเครือข่าย	4G	 และการตอบสนองกับพฤติกรรม
การใช้งานคอนเทนต์ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าสมัยก่อน	ทั้งนี้	
ผู้ให้บริการยังคงต้องให้ความรู้แก่ลูกค้าในการสนับสนุนให้ลูกค้า
เห็นประโยชน	์และใช้งานแพ็คเกจท่ีมีการคดิราคาแบบใช้งานจำากดั
มากขึ้น	ซึ่งจะส่งผลดีทั้งในด้านประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า
และเป็นการคดิคา่บรกิารในรูปแบบท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัตน้ทุน
ของผู้ให้บริการได้ดีขึ้น

	 ส่วนตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 การแข่งขันในปีท่ีผ่านมา
มีความเข้มข้นกว่าปีก่อน	 เนื่องจากการมีผู้ให้บริการรายใหม่คือ	
เอไอเอส	ไฟเบอร์	ที่เปิดให้บริการอย่างเต็มตัวเป็นปีที่สอง	ทำาให้
ผู้เล่นรายเดิมพยายามปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้	
ท้ังนี้	 ด้วยรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีเปลี่ยนไป
จากเดิม	โดยมีจำานวนลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้าน
มากข้ึน	 และต้องการความเร็วในการเชื่อมต่อท่ีสูงกว่าเดิม	 เพื่อ
บริโภคคอนเทนต์ท่ีต้องการความละเอียดสูงข้ึน	 ทำาให้เทคโนโลยี	
ADSL	แบบสายทองแดงเริม่มขีอ้จำากดัในการให้บรกิาร	และทำาให้
เทคโนโลยีใยแกว้นำาแสงเป็นท่ีตอ้งการสำาหรบัลกูคา้ท่ีตอ้งการเลอืก
ตดิตัง้อนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูเป็นครัง้แรก	รวมถงึลกูคา้ท่ีตอ้งการ
เปลี่ยนจากเทคโนโลยี	ADSL	 เดิม	 เนื่องด้วยเอไอเอส	 ไฟเบอร์	
ทำาการตลาดดว้ยเทคโนโลยีใยแกว้นำาแสงเพยีงอย่างเดยีว	และจาก
การขยายความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้ 
เอไอเอส	ไฟเบอร	์สามารถเพิม่สว่นแบ่งการตลาดของผูใ้ช้บรกิารท่ี 
เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ	40	ในไตรมาส	4/2559	โดยผู้ให้บริการรายเดิม 
ได้เริ่มอัพเกรดเทคโนโลยีมาเป็นใยแก้วนำาแสงเพิ่มข้ึน	 พร้อมท้ัง
นำาเสนอแพ็คเกจท่ีให้ความเร็วสูงข้ึนในราคาเดิม	 ทำาให้ปัจจุบัน
ลกูคา้สามารถใช้บรกิารอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูแบบใยแกว้นำาแสง
ด้วยความเร็ว	20	เมกะบิตต่อวินาที	ด้วยราคาเริ่มต้นที่	590	บาท 
เป็นต้น	 นอกจากนั้น	 ผู้ให้บริการได้ทำาสัญญาเพื่อให้ลูกค้าใช้งาน
เป็นระยะเวลา	1	 ปี	 และมีการให้ส่วนลดสำาหรับลูกค้าท่ีเปลี่ยน 
ผู้ให้บริการ	ควบคู่กับการเริ่มเน้นการพ่วงบริการอื่น	 เช่น	การได้
รับส่วนลดเมื่อสมัครพร้อมบริการโทรศัพท์มือถือ	 การให้รับชม
คอนเทนตท่ี์หลากหลายผา่นกลอ่งคอนเทนตท่ี์ตดิตัง้ให้ฟร	ีเป็นตน้
	 จากความแข็งแกร่งในด้านเครือข่ายไร้สายในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 และเครือข่ายมีสายของบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง	 ทำาให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมถูกต่อยอดไปยังการ
พฒันาดจิทัิลคอนเทนต์ในรปูแบบตา่งๆ		โดยในปีท่ีผา่นมา	ความนยิม 
ของการใช้โซเชียลมเีดยีอย่างเช่น	เฟซบุ๊ค	ไลน	์อินสตาแกรม	ยังคง 
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้บริโภคเรียนรู้และสนใจใช้งานคอนเทนต์ 
รูปแบบต่างๆ	มากข้ึน	ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือได้มีความร่วมมือกับ 
ผูใ้ห้บรกิารคอนเทนต์ในการหารายไดร้ว่มกนัมากข้ึน	รวมถงึมีการ
สนบัสนนุธรุกจิสตารท์อัพเพือ่หาคอนเทนตท่ี์ตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกค้าโดยตรง	โดยคอนเทนต์ด้านวิดีโอเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับ
ความสนใจสูง	 นอกจากนี้การทำาธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ 
ก็ได้รับความสนใจมากข้ึนโดยเฉพาะเป็นผลจากการสนับสนุน 
นโยบายของภาครัฐในเรื่องพร้อมเพย์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)021



แนวโน้มอุตส�หกรรมในปี 2560
	 สำาหรับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	ในปี	2559	ผู้ให้บริการทุกราย 
ต่างเร่งขยายโครงข่าย	4G	และ	3G	เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน 
ด้านดาต้าของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งส่งผลให้งบลงทุนต่อรายได้ของ
อุตสาหกรรมอยู่ในสัดส่วนท่ีสูงกว่าในปีท่ีผ่านๆ	 มา	 ประกอบกับ 
การมีค่าใบอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่	 1800	 และ	900	
เมกะเฮิรตซ์	ท่ีตอ้งชำาระแก	่กสทช.	จนถงึปี	2563	ทำาให้บรษัิทคาดวา่ 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมจะเน้นท่ีการทำาให้รายได้และกำาไรของ
อุตสาหกรรมมีทิศทางท่ีดข้ึีนกว่าปี	2559	รวมถงึการผอ่นแคมเปญ
การตลาดในการอุดหนุนค่าเครื่องโทรศัพท์	และการออกแพ็คเกจ 
บริการใหม่ๆ	 ท่ีเจาะจงลูกค้าแต่ละกลุ่มมากข้ึน	 โดยผู้ให้บริการ 
จะหันมาให้ความสำาคญักบัการสรา้งความแตกตา่งในดา้นคณุภาพ
ของเครอืข่าย	โดยเฉพาะการใช้งานดาตา้	ความสะดวกสบายในการ
เข้าถึงและใช้งานสินค้าและบริการ	รวมถึงการให้บริการลูกค้าเพื่อ
สร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อเครือข่าย	 ท้ังนี้	 การขยายตัวของตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี	2560	คาดว่าจะใกล้เคียงกับการเติบโตของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	โดยมแีรงขบัเคลือ่นจาก
จำานวนชัว่โมงการใช้งานโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตอ่วันของลกูคา้ท่ียงัคง
เติบโต	และอัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้น
	 ในขณะที่ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี	2560	มีแนวโน้ม
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากรูปแบบการดำาเนินชีวิตของ 
ผูบ้รโิภคท่ีเข้าสูย่คุดจิทัิล	ซ่ึงตอ้งการเช่ือมตอ่อินเทอรเ์นต็ภายในท่ี
อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น	เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็วและ
มปีระสทิธภิาพ	โดยบรษัิทคาดว่าผูใ้ห้บรกิารอินเทอรเ์นต็ความเรว็
สูงจะเน้นการแข่งขันด้านความเร็วในการให้บริการ	 และมุ่งเน้น
พฒันาขยายพืน้ท่ีให้บรกิารผา่นโครงข่ายใยแกว้นำาแสงเพิม่มากข้ึน

	 นอกจากนัน้	ดจิทัิลคอนเทนตจ์ะเริม่มบีทบาทในชวีติประจำาวนั 
ของผูบ้รโิภคมากขึน้	โดยการสนบัสนนุจากภาครฐับาลท่ีมนีโยบาย
ชัดเจนในการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลไทยแลนด์	4.0	ซึ่งเน้น
การพัฒนาสินค้าในเชิงนวัตกรรม	และความคิดสร้างสรรค์	รวมถึง 
การผลักดันธุรกิจจากภาคผลิตไปสู่ภาคบริการ	 คอนเทนต์ด้าน
วดิโีอจะยังคงเป็นตวันำาหลกัในการเตบิโตตามการขยายตวัของการ 
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ภายในบ้านมากข้ึน	 คอนเทนต์เก่ียวกับการทำาธุรกรรมผ่านทาง
ออนไลน์	 รวมไปถึงการซ้ือขายสินค้าออนไลน์	 (e-Commerce) 
มแีนวโนม้ท่ีจะเป็นช่องทางการชำาระเงนิและการจดัจำาหนา่ยสนิคา้
ท่ีได้รับความนิยมสูงขึ้น	 จากความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือ
สินค้าและความหลากหลายของสินค้าจากการเข้าถึงของผู้ผลิต 
ทั้งรายใหญ่และรายย่อย	 เป็นต้น	นอกจากนั้น	การใช้งานบริการ
พืน้ท่ีเกบ็ขอ้มูลคลาวด	์(Cloud	storage)	มแีนวโนม้ท่ีจะแพรห่ลาย 
มากข้ึน	 จากการเติบโตของข้อมูลในการให้บริการของบริษัท 
ท้ังขนาดกลางและขนาดใหญ่	 ซ่ึงทำาให้การเก็บและเรียกใช้ข้อมูล
ผ่านบริการคลาวด์	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้สูงขึ้น	
	 ท้ังนี	้ยังคงมีปัจจยัภายนอกอืน่ๆ	ท่ีมสีว่นสำาคญัตอ่การดำาเนนิ
ธรุกจิสำาหรบัอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี	2560	เช่น	การประกาศ
ใช้พระราชบัญญัตอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีฉ่บับใหม่	การเลอืกตัง้
ท่ีประเมินว่าจะเกิดข้ึนในปลายปี	2560	 รวมถึงทิศทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ	เป็นต้น	โดยทุกไตรมาส	บริษัทจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับปัจจัยสำาคัญดังกล่าว	 เพื่ออธิบายถึงทิศทางและกลยุทธ์
ของบริษัทอย่างชัดเจน

รายงานประจำาปี 2559 022



เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ
ใน	3-5	ปี
ก้�วผ่�นคว�มเปล่ียนแปลง สู่ก�รเป็นผู้นำ�ด้�นบริก�ร
ดิจิทัลเพ่ือคนไทย
	 โลกในปัจจบัุนนี	้ไดก้า้วเข้าสูยุ่คดจิทัิลอย่างชัดเจน	อุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทยยังเกดิความเปลีย่นแปลงอย่างตอ่เนือ่ง	
ตามพฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไป	โดยความตอ้งการในการ
ใช้งานไม่ได้จำากัดแค่เพียงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล	 แต่ได้ 
รวมไปถึงการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา	 เพ่ือสื่อสาร 
รับข่าวสาร	ข้อมูลได้จากทั่วโลก	และยังสามารถใช้งานคอนเทนต์
ท่ีมีหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแง่มุมต่างๆ	 ท้ัง 
คอนเทนต์ด้านสาระประโยชน์	ความบันเทิง	ธุรกรรมทางการเงิน	
รวมทั้งแอปพลิเคชันอื่นๆ	ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น
	 เอไอเอสตระหนักถึงแนวโน้มนี้เป็นอย่างดี	 เราจึงมองว่าการ
ให้บริการโทรคมนาคมเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอท่ีจะตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่	 เอไอเอสได้ปรับวิสัยทัศน์ 
พัฒนาตัวเองเพ่ือก้าวไปสู่การเป็น	“ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์”	ท่ีพร้อม 
ให้บริการในทุกมิติ	 สามารถตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า
ในยุคดิจิทัล	 อีกท้ังยังมุ่งม่ันท่ีจะให้บริการท่ีครอบคลุมเพื่อช่วย
ยกระดับชีวิตของคนไทยท่ัวประเทศในทุกแง่มุม	 เช่น	 สื่อบันเทิง	
สุขภาพ	การศึกษา	การเกษตร	และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำางาน	 ด้วยประสบการณ์	 ความเชี่ยวชาญ	 และการวางรากฐาน
อันแข็งแกร่งที่พัฒนามากว่า	26	ปี	เพื่อให้บริการใน	3	ธุรกิจหลัก	
ได้แก่	บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่		บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
และบริการดิจิทัลคอนเทนต์

คงคว�มเป็นผู้นำ�ในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้วยเครือข่�ย 
และบริก�รคุณภ�พ
	 ปัจจุบัน	 ความต้องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของลูกค้าได้
เปลี่ยนแปลงไป	จากที่ใช้การโทรเป็นหลัก	กลายมาเป็นใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว	 ด้วยความนิยม
ในแอปพลิเคชันต่างๆ	 ท่ีช่วยให้การติดต่อสื่อสารง่ายดาย	 มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 รวมทั้งอัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้น	
ควบคูไ่ปกบัความนยิมใช้เทคโนโลยี	4G	ท่ีมคีวามเรว็สงู	ทำาให้การ
สื่อสารและใช้คอนเทนต์ต่างๆ	รวดเร็ว	มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สำาหรับฐานลูกค้าเอไอเอส	 ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน	
และมีอัตราผู้ใช้งานเครื่องโทรศัพท์	4G	 ร้อยละ	29	 นอกจากนี้	
รัฐบาลก็มีส่วนผลักดันด้วยเป้าหมายท่ีจะสร้างระบบบริหารงาน
แบบดจิทัิลเพือ่พฒันาคณุภาพชีวิตโดยบรกิารโทรคมนาคมจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่สำาคัญ
	 ด้วยเหตุนี้ 	 เครือข่ายท่ีรองรับการให้บริการจึงต้องมี
ประสิทธิภาพท่ีดี	 สามารถใช้งานได้เพียงพอต่อความต้องการ
ของลกูคา้	อันเป็นรากฐานสำาคญัในการให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
เอไอเอสมุ่งพัฒนาเครือข่ายให้มีคุณภาพ	 มีความเสถียร	 และไว้
วางใจได้	 ด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์	 มีความเช่ียวชาญในการ

ออกแบบโครงข่าย	และพรอ้มพฒันาเพือ่นวตักรรมในการให้บรกิาร
คุณภาพกับลูกค้า	 นับตั้งแต่การวางโครงข่ายให้ครอบคลุมพร้อม
สำาหรับการติดต่อสื่อสารในทุกพื้นท่ี	 ซ่ึงเอไอเอสยังคงเดินหน้า
พัฒนาเครือข่ายด้วยการลงทุนเพ่ือขยายโครงข่าย	4G	 ให้เข้าถึง
พื้นที่เพิ่มเติม	ในช่วง	1-2	ปีข้างหน้า	และไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย	
3G	เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
	 นอกจากนี	้เม่ือเทคโนโลยีกา้วหนา้มากย่ิงข้ึน	ลกูคา้จะมคีวาม
ตอ้งการใชง้านท่ีหลากหลายไปกวา่เดมิ	เช่น	คอนเทนตว์ดิโีอความ
ละเอียดสูงระดับ	Ultra	HD	 เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง	Virtual	
Reality	และ	Augmented	reality	 ไปจนถึง	Internet	of	Things	
(IoT)	หรอืการเชือ่มตอ่อุปกรณต์า่งๆ	ผา่นอินเทอรเ์นต็	เพือ่อำานวย
ความสะดวก	นบัตัง้แตอุ่ปกรณ์ใกลต้วั	อาทิ	โทรศพัท์มือถอื	นาฬิกา	
รถยนต์	 หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ	 อย่างเคร่ืองปรับอากาศ	 ตู้เย็น	
ฯลฯ	 ซ่ึงจะผสมผสานการใช้งานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจำาวัน	 เมื่อความต้องการเหล่านี้	 ผนวกรวมเข้ากับเทคโนโลยี
มาตรฐานใหม่	 อย่างเช่น	5G	 ท่ีคาดว่าจะเริ่มพัฒนามาตรฐาน
สำาหรบัเชิงพาณชิย์ในอีกประมาณ	4-5	ปีข้างหนา้	ย่ิงทำาให้เอไอเอส 
ต้องเตรียมการพัฒนาให้ทันกับลูกค้าและสภาพแวดล้อม	 การมี
คลื่นความถี่ให้เพียงพอและการพัฒนาเครือข่ายอย่างไม่หยุดย้ัง	
จึงเป็นหัวใจสำาคัญสำาหรับการแข่งขันในอนาคต
	 สิง่สำาคญัท่ีช่วยสรา้งความแตกตา่งให้กบัเอไอเอสเพือ่มุ่งสูก่าร
เป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม	คือ	การให้ความสำาคัญกับการบริการ	ซึ่ง
ช่วยรักษาฐานลูกค้า	ก่อให้เกิดรายได้ที่ดีและยั่งยืน	ทั้งนี้	เอไอเอส
ได้มุ่งพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า	
โดยทิศทางในการนำาพาองคก์รเข้าสูย่คุดจิทัิลคอืการนำาเทคโนโลยี
เขา้มาใช้ประโยชนม์ากข้ึน	ช่วยในการเกบ็ขอ้มลู	ประมวลผล	และ
วิเคราะห์	 เพ่ือให้บริการลูกค้าได้ตรงใจย่ิงข้ึน	 และยังนำาอุปกรณ์
ดจิทัิลมาชว่ยอำานวยความสะดวก	เพิม่ประสทิธภิาพในข้ันตอนการ
ให้บริการ	 อีกท้ังยังนำาเสนอสิทธิพิเศษท่ีหลากหลาย	 ครอบคลุม 
ทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า	เพื่อครองความเป็น
ที่หนึ่งในใจลูกค้าต่อไป

ขย�ยธุรกิจอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงต่อเน่ือง มุ่งให้
บริก�รครบวงจร
	 จากความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลท่ีต้องการเช่ือมต่อ
กับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา	 ทำาให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
ท่ีพักอาศัยเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับลูกค้ายุคใหม่จำานวนมาก	 และ
ด้วยเทคโนโลยี	ADSL	ของเดิมนั้น	เริ่มล้าสมัยและมีข้อจำากัดทาง
เทคนิคในเรื่องความเร็วและความเสถียร	 จึงทำาให้ลูกค้าเริ่มมอง
หาบริการใหม่สำาหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพ
ใช้งานได้ดียิ่งข้ึน	 กสทช.	 คาดการณ์จำานวนครัวเรือนท่ีใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ประมาณร้อยละ	33	และหรือมีผู้ใช้งาน
ประมาณ	7	ล้านราย	ณ	สิ้นปี	2559	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การเตบิโตไดอ้กีจากท่ีเคยมีพืน้ท่ีหลายแห่งท่ีบรกิารยงัไม่สามารถ
เข้าถึง	 ด้วยเหตุนี้	 เอไอเอสจึงเห็นโอกาสท่ีจะนำาเสนอบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนำาแสงหรือไฟเบอร์
ออพตกิ	ภายใตแ้บรนดเ์อไอเอส	ไฟเบอร	์โดยสามารถใช้ประโยชน์
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จากโครงข่ายไฟเบอร์ของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีกระจายอยู่ 
ทั่วประเทศ
	 สำาหรับปีท่ีผ่านมา	 นับเป็นก้าวแรกๆ	 ของธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงู	เอไอเอส	ไฟเบอร์	แตด่ว้ยการวางรากฐานให้แขง็แกรง่
ในปีแรก	ด้วยการพัฒนาข้ันตอนการทำางาน	ท้ังหนว่ยงานขาย	การ
ติดตั้ง	 และบริการหลังการขาย	 รวมท้ังการมีเงินลงทุนสนับสนุน	
ทำาให้เอไอเอสสามารถขยายบริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ได้ด	ีและในอนาคตข้างหนา้	เอไอเอสยังคงมุง่มัน่กบัเป้าหมายท่ีจะ
มีส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีนัยสำาคัญในอีก	3	ปี	โดยเน้นที่การหา
ลูกค้าท้ังท่ีเป็นผู้ท่ีเคยใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาก่อนหรือ
เป็นลกูคา้ใหม	่ดงันัน้	สิง่สำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิจงึอยู่ท่ีการขยาย
พืน้ท่ีบรกิารดว้ยการลงทุนวางโครงข่าย	โดยขยายจากพืน้ท่ีตวัเมือง
และจงัหวัดหลกัๆ	ในประเทศไทย	ให้เข้าถงึลกูคา้ในพืน้ท่ีใหม่ๆ 	ได้
มากข้ึน	 และมุ่งท่ีการหาลูกค้าด้วยโปรแกรมการตลาดท่ีดึงดูดใจ	
แพ็คเกจราคาท่ีสามารถแข่งขันได้	 และยังนำาเสนอบริการควบคู่
ไปกับดิจิทัลคอนเทนต์	ผ่านอุปกรณ์	AIS	PLAYBOX	โดยคาดว่า
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะมีการเติบโตที่ดี	เป็นแหล่งรายได้
ใหม่สำาหรบัเอไอเอส	รวมท้ังเสรมิความแข็งแกร่งให้กบัธรุกจิมอืถอื 
ตอบกลยุทธ์การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์เพื่อคนไทย

เดินหน้�สร้�งนวัตกรรมผ่�นดิจิทัลคอนเทนต์ สำ�หรับ
ลูกค้�ทั่วไปและลูกค้�ธุรกิจ
	 จากความเปลีย่นแปลงเพ่ือเข้าสูย่คุดจิทัิล	จะเห็นไดว้า่อุปกรณ์
ประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีความนิยมและเข้าถึงได้ง่าย 
ยิ่งขึ้น	ด้วยราคาที่ถูกลง	และความสามารถที่หลากหลาย	พร้อม
ไปกับแอปพลิเคชันท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมากเพื่อตอบสนองการใช้งาน 
ในไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่	 และเม่ือผนวกกับแพ็คเกจ 
อินเทอรเ์นต็ท่ีมรีาคาดงึดดูใจ	ย่ิงทำาให้ลกูคา้ปรบัพฤตกิรรม	หันมาใช ้
ดิจิทัลคอนเทนต์มากข้ึน	 เป็นท่ีมาของการพัฒนาคอนเทนต์ให้
หลากหลาย	ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจยิ่งขึ้น
	 เอไอเอสไดใ้ห้ความสำาคญักบัดจิทัิลคอนเทนตเ์ช่นกนั	โดยมอง
ว่าจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่และเป็นรายได้ท่ีมีคุณภาพ	 เพ่ิมมูลค่า
ให้กับธุรกิจโดยรวม	 และยังช่วยเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตท้ัง
ในแพลตฟอร์มผ่านมือถือและการใช้งานในที่พักอาศัย	เอไอเอสมี 
แนวทางท่ีชัดเจนสำาหรับธุรกิจนี้	 โดยมุ่งเน้นดิจิทัลคอนเทนต์ใน 
5	แกนหลกั	ไดแ้ก	่วดิโีอ	เกม	ธรุกรรมทางการเงนิ	คลาวด	์และ	M2M 
มกีลยุทธห์ลกัคอืการพฒันาระบบหรือแพลตฟอร์มเพือ่เช่ือมตอ่กบั
ผูพ้ฒันาและให้บรกิารคอนเทนต	์เข้าถงึพันธมติรหลากหลายกลุม่
พร้อมจะสร้างการเติบโตไปด้วยกัน	อีกทั้งยังมีการขยายบริการให้
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลมากย่ิงข้ึน	 โดยมุ่ง
ขยายแพลตฟอร์มการให้บริการจากลูกค้าท่ัวไป	 ไปสู่กลุ่มธุรกิจ
องค์กรมากยิ่งขึ้น
	 สำาหรับวิดีโอและเกมนั้น	 เป็นคอนเทนต์ท่ีผู้บริโภคมีความ 
คุ้นเคยดี	และเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรม	หันมาใช้งานมากข้ึน	เอไอเอส 
จึงยังคงมุ่งพัฒนา	 โดยหาคอนเทนต์ใหม่ๆ	 ท่ีหลากหลายย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะคอนเทนตท่ี์คดัสรรเฉพาะสำาหรบัลกูคา้เอไอเอสเท่านัน้	
เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับชมความบันเทิงด้วยแพลตฟอร์ม	AIS	

PLAY	ผา่นมือถอื	และ	AIS		PLAYBOX	ผา่นอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงู 
ในท่ีพักอาศยั	สว่นธรุกรรมทางการเงนิ	เอไอเอสไดข้ยายการใช้งาน 
ระบบ	mPAY	ท้ังการหาลูกค้าเพ่ิม	และหาร้านค้าท่ีรองรับการจ่ายผ่าน 
mPAY	สำาหรับธุรกิจคลาวด์	เอไอเอสได้ให้บริการทั้งพื้นที่สำาหรับ
เกบ็ข้อมลูบนระบบคลาวดส์ำาหรบัลกูคา้ท่ัวไป	และยังจบักลุม่ลกูคา้
ธรุกจิ	ดว้ยการเปิดตวั	AIS	Cloud	for	Business	เพือ่ให้บรกิารลกูคา้
องคก์รทุกระดบัท่ีตอ้งการใช้งานระบบคลาวด	์แทนการสรา้งระบบ
และอุปกรณ์ไอทีที่ต้องลงทุนสูง	นอกจากนี้	การพัฒนาคอนเทนต์
ดา้น	M2M	ยังชว่ยให้เข้าถงึกลุม่ลกูคา้องคก์รไดม้ากข้ึนดว้ยการนำา
เสนอโซลูชั่นส์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกันไป

ดำ�เนินธุรกิจบนคว�มสมดุลสำ�หรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สร้�งคว�มเติบโตอย่�งยั่งยืน
	 เอไอเอสได้ให้ความสำาคัญกับระบบการพัฒนาธุรกิจแบบ 
เชื่อมโยงหรือ	ecosystem	ซึ่งเปรียบเสมือนระบบนิเวศวิทยาด้าน
โทรคมนาคมท่ีผนวกรวมความสามารถของพันธมิตรทางธุรกิจให้
เข้ากับความต้องการของลูกค้า	 และพร้อมจะเกื้อกูลกันเพื่อให้ทั้ง 
เอไอเอสและพันธมิตรทางธุรกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างย่ังยืน	
นอกจากนี้	 เรายังมุ่งพัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้างภายในให้
เหมาะสมเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล	 โดยมีการ
ปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการทำางานให้มคีวามตืน่ตวั	เตม็ไปดว้ยความ
คิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 และยังมีการบริหารผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
มีการพัฒนาและฝึกอบรม	 เพิ่มความรู้ความเช่ียวชาญในการให้
บริการดิจิทัล	 เพื่อให้สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยู่กับ
องคก์รไดใ้นระยะยาว	และในการสรา้งองคก์รอยา่งย่ังยนืนี	้เอไอเอส 
ไม่ ได้ ล ะ เลยการวางแผน บุคลากร เ พ่ื อสื บต่ อตำ าแหน่ ง 
(Succession	plan)	 เพื่อให้การปรับเปลี่ยนองค์กรในอนาคตเป็น
ไปอย่างราบรื่น
	 ในปี	2559	นับเป็นอีกครั้งที่เอไอเอสได้รับคัดเลือกให้รวมอยู่
ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices	
หรือ	DJSI)	ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่	เป็นปีที่สองติดต่อกัน	แสดงถึง
ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาองค์กรเพื่อดำาเนินงานได้
อย่างยั่งยืน	 โดยสร้างสมดุลในการดำาเนินงานที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียง
กำาไรเป็นสำาคัญ	 แต่คำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรด้วย	
กล่าวคือสามารถสร้างการเติบโตของผลประกอบการ	 ก่อให้เกิด 
ผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้น	ท้ังยังสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม 
ได้ดี	พร้อมทั้งดำาเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่ง 
ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยขับเคล่ือนธุรกิจบนพ้ืนฐานของความย่ังยืนระยะยาว 
เป็นรากฐานของเอไอเอสท่ีจะก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรช้ันนำาด้าน
การให้บริการดิจิทัลไลฟ์สำาหรับคนไทยทุกคน

รายงานประจำาปี 2559 024



ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ธุรกิจให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่
	 ปัจจุบัน	เอไอเอสได้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ีย่าน 
2.1	กิกะเฮิรตซ์	1800	เมกะเฮิรตซ์	และ	900	เมกะเฮิรตซ์		โดยให้
บรกิารท้ังเทคโนโลยี	2G	3G	และ	4G	ท้ังหมดนีพ้ร้อมรองรบัลกูคา้
รวมกว่า	41	ล้านราย	โดยเป็นลูกค้าระบบเติมเงินประมาณ	34.6		
ล้านราย	และมีลูกค้าระบบรายเดือนประมาณ	6.4	ล้านราย	ในปี	
2559	เอไอเอสไดข้ยายสถานฐีาน	3G	ไปท่ัวประเทศ	รวมท้ังสิน้กวา่	
51,200	สถานี	ครอบคลุมร้อยละ	98	ของประชากร	และสถานีฐาน	
4G	มีจำานวน	42,100	สถานี	ครอบคลุมร้อยละ	98	ของประชากร

	 นอกเหนอืไปจากแพค็เกจการใช้งานหลกัของท้ังระบบเตมิเงนิ
และระบบรายเดอืนแลว้	ลกูคา้สามารถซือ้แพค็เกจเสรมิ	เพือ่ใชง้าน 
เพิ่มเติมและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามความต้องการ	 เช่น	
เพิ่มจำานวนนาทีในการโทร	 เพิ่มปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต	 เพิ่ม
ความเร็วอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	โดยสามารถเลือกซื้อเป็นแพ็คเกจ
เสริมใช้ครั้งเดียว	หรือใช้ต่อเนื่อง	เป็นประจำา	ซึ่งมีช่องทางการซื้อ 
ท่ีให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า	 ท้ังการสมัครแพ็คเกจเสริมด้วย
การกดรหัส	สมัครผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ	เช่น	eService	หรือ	
AIS	Online	store	และผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ	เช่น	AIS	App	และ	
LINE	เป็นต้น
 แพ็คเกจและซิมใหม่ในปี 2559
	 เอไอ เอส มุ่ง ใ ห้บ ริการและนำ า เสนอสิน ค้า ท่ีตรงตาม 
ความต้องการของลูกค้า	ในปี	2559	จึงได้มีการศึกษา	วิเคราะห์พฤติกรรม 
การใช้งานของผูบ้รโิภค	เพือ่นำามาพฒันาแพค็เกจในรปูแบบใหม่ๆ 
ทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน	ที่สอดคล้องและเหมาะกับ
การใช้งานบนเครือข่าย	4G	 เพื่อให้การใช้งานของลูกค้าเป็นไป
อย่างเต็มประสิทธิภาพ	
 ระบบรายเดือน
 4G Max Speed
	 เ ป็นแพ็คเกจท่ี เหมาะกับกลุ่มลูกค้า ท่ี เน้นการใ ช้งาน 
อินเทอร์เน็ต	ครอบคลุมทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ	หรือคอนเทนต์ 
ดิจิทัลอื่นๆ	โดยแพ็คเกจ	4G	Max	Speed	นี้ทำาให้ลูกค้าสามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตได้ท่ีความเร็วสูงสุดในปริมาณท่ีกำาหนด	 ซ่ึงจะ
ให้มากกว่าแพ็คเกจแบบไม่จำากัด	 (non-stop)	 อ่ืนๆ	 และเม่ือ
อินเทอรเ์นต็ในแพค็เกจหมด	ลกูคา้จะหยดุการใชง้านและสามารถ
เลือกซื้อแพ็คเกจเพิ่มเพื่อให้สามารถใช้งานต่อได้	นอกจากนี้ยังมี
บริการ	Multi	SIM	 ที่ลูกค้าระบบรายเดือนสามารถสมัครใช้เพียง
แพ็คเกจเดียว	เพื่อเล่นเน็ตพร้อมกันได้ถึง	5	เครื่อง	

 ระบบเตมิเงนิ	ลกูคา้สามารถเลอืกเตมิเงนิ
ผ่านทางช่องทางต่างๆ	 เช่น	 ผ่าน	 เอไอเอส 
ช็อป	mPAY	 ผ่านธนาคาร	 เคร่ืองเอทีเอ็ม 
ผ่านร้านสะดวกซ้ือ	 ฯลฯ	 เพ่ือให้มีเงินคงอยู่ 
ในระบบ	 จากน้ันจึงสามารถใช้บริการโดยเลือก
จากแพ็คเกจท่ีหลากหลาย	 ภายใต้แบรนด์ 
เอไอเอส	 วันทูคอล!	 เพื่อให้ตรงตามลักษณะ 
การใช้งานมากท่ีสุด	 โดยท่ัวไปแล้วเมื่อ 

จดทะเบียนซิม	 ลูกค้าจะเลือกแพ็คเกจหลักซ่ึงมีท้ังแบบรวมการ 
ใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	 ซ่ึงมักจะรวมบริการ	AIS	WiFi	
ไว้ด้วย	 หรือแพ็คเกจ	NET	SIM	 ที่ให้บริการเฉพาะอินเทอร์เน็ต
ซึ่งได้รับความนิยมเพื่อนำาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ	 ที่ต้องการใช้งาน
อินเทอรเ์นต็เท่านัน้	เช่น	แท็บเลต็	และแบบสดุท้ายคอื	แบบใช้งาน 
โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว	 ท่ีมีอัตราค่าโทรแตกต่างกันไปท้ังใน 
เครือข่ายและนอกเครือข่ายเอไอเอส	และนอกจากนี้	ยังมีรูปแบบ
ค่าโทรราคาพิเศษสำาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและทางสายตา
 ระบบรายเดือน	 เป็นรูปแบบท่ีลูกค้าใช้บริการก่อนแล้วจึง
ชำาระค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นสุดรอบการใช้	 โดยสามารถเลือกแพ็คเกจที่
สามารถแบ่งประเภทได้เช่นเดียวกับระบบเติมเงิน	 แบบรวมการ
ใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งมีบริการ	AIS	WiFi	 รวมอยู่
เช่นกัน	หรือรูปแบบการใช้บริการเฉพาะอินเทอร์เน็ต	และรูปแบบ 
การใช้งานโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว	 ลูกค้าในระบบรายเดือนมี 
แพ็คเกจการใช้งานให้เลือกอย่างหลากหลายเช่นเดียวกัน	 แต่จะ
มีข้อแตกต่างจากระบบเติมเงินคือการชำาระเงินหลังรอบการใช้
บริการในแต่ละเดือน	 ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีลูกค้าจำานวนมาก	 พึงพอใจกับ
ความสะดวกสบายในแง่นี้

	 ปัจจุบัน	 ความต้องการของผู้บริโภคในการใช้งานโทรศัพท์มือถือได้เปลี่ยนแปลงไป	 ด้วยเทคโนโลยีท่ี 
ทันสมัยข้ึน	เครอืข่ายครอบคลมุท่ัวถงึและใช้งานไดด้ว้ยความเรว็สงูกว่าเดมิ	อีกท้ังสมารท์โฟนมรีาคาถกูลง	พรอ้ม 
กบัมคีอนเทนตแ์ละแอปพลเิคชันท่ีหลากหลายให้ลกูคา้ไดเ้ลอืกใช้	ดงันัน้	การใช้งานโทรศพัท์มือถอืจงึเนน้ไปท่ี
การใช้อินเทอรเ์นต็มากย่ิงข้ึน	ดงัจะเห็นไดจ้ากการเตบิโตของรายไดจ้ากการให้บรกิารข้อมลูท่ีมสีดัสว่นสงูกวา่
รายไดจ้ากการโทร	นอกจากนี	้เอไอเอสยังขยายสูธ่รุกจิอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูและให้บรกิารดจิทัิลคอนเทนต ์
เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร	ตามรูปแบบการใช้งานของลูกค้าในยุคดิจิทัล

ธุรกิจหลักของเอไอเอส	สามารถแบ่งได้เป็น	3	ส่วนดังต่อไปนี้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)025



 iEntertain Non-Stop
	 แพค็เกจรปูแบบใหม่ท่ีพฒันาข้ึนมาสำาหรบักลุม่ลกูคา้สมัยใหม่
ท่ีสนกุกบัการใช้งานอนิเทอร์เนต็เพ่ือความบันเทิงตา่งๆ	เช่น	ดคูลปิ 
ดูหนัง	 ดูดิจิทัลทีวี	 และฟังเพลง	 แพ็คเกจนี้รวมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง	 และให้ลูกค้าสามารถดูหนัง	 ฟังเพลงไปกับ
แอปพลิเคชันชั้นนำา	AIS	PLAY,	YouTube,	JOOX,	Atime	Online,	
Coolism	และ	Seed	ได้ทุกที่ทุกเวลา
 ระบบเติมเงิน
 ซิม Super Play
	 เ ดื อนสิ ง ห าคม 	 2559 	 เ อ ไ อ เ อส 
ออกแบบซิมเติมเงินใหม่	 “Super	Play” 
ซ่ึ ง เหมา ะกั บกา ร ใ ช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็ว	 4G	 สำาหรับรับชมความบันเทิง	
ต่างๆ	 เช่น	 การใช้งานสตรีมม่ิงสำาหรับวิดีโอ	
และมัลติมีเดียอื่น	 ความพิเศษของซิมนี้คือ	 ลูกค้าสามารถ 
รับชมความบันเทิงผ่าน	YouTube	และ	AIS	PLAY	จำานวน	1	GB 
ต่อสัปดาห์	 นาน	52	 สัปดาห์	 หรือ	1ปี	 รวมถึงฟังเพลงผ่าน 
แอปพลิเคชันชั้นนำา	 เช่น	Joox,	Seed,	A-Time,	Coolism 
ได้ต่อเนื่อง

เอไอเอสยังได้ออกโปรโมช่ันเครื่องโทรศัพท์คุณภาพดี	 ในราคา 
ท่ีคุม้คา่ให้ลกูคา้เลอืกใชต้ามความตอ้งการท่ีหลากหลาย	โดยเฉพาะ 
สมาร์ทโฟนซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากย่ิงข้ึนในปัจจุบัน	 สอดคล้องกับการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบการใช้ชีวิต
 เอไอเอสซุปเปอร์คอมโบ
	 นำาเสนอสมาร์ทโฟนคุณภาพดี	 ราคาคุ้มค่าหลากหลายรุ่น 
ภายใต้แบรนด์เอไอเอส	Super	Combo	LAVA	ที่เป็นแบรนด์พิเศษ
ท่ีพฒันารว่มกนัโดยเอไอเอสกบัผูผ้ลติมือถอื	มกีลุม่เป้าหมายเป็น
ลูกค้าในระบบเติมเงิน	 โดยโทรศัพท์ท่ีนำามาจัดแคมเปญนี้	 มีท้ัง 
โทรศัพท์ท่ีรองรับเทคโนโลยี	 3G/4G	 และยังรวมถึงโทรศัพท์ 
รุน่ใหมท่ี่รองรบัเทคโนโลยี	4G	VoLTE	HD	Voice	ท่ีสามารถใชง้าน	
VoLTE	ให้เสียงคมชัด	โทรติดเร็ว
	 ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าภายใต้แบรนด์ 
เอไอเอส	LAVA	ได้ที่	www.ais.co.th/supercombo
 เอไอเอสฮอทดีล
	 นำาเสนอสมาร์ทโฟนแบรนด์ดังหลากหลายรุ่น	 พร้อมส่วนลด 
ค่าเครื่องในราคาพิเศษ	เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือน	พร้อมชำาระ
คา่บรกิารลว่งหนา้	โดยมีกลุม่เปา้หมายเป็นลกูคา้ในระบบรายเดอืน	
ทั้งลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่	ย้ายค่ายเบอร์เดิม	เปลี่ยนจากเติมเงินเป็น
รายเดือน	และลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน
	 ท่านสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแคมเปญได้ ท่ี 
www.ais.co.th/hotdeal		

 ซิม EASY FREE NET
	 เดอืนกนัยายน	2559	เอไอเอสออกแบบซิมเตมิเงนิใหม	่“EASY	
FREE	NET”	 ซิมแรกและซิมเดียวของเมืองไทย	 ที่ทำาให้คนไทย 
ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรี	ได้ทุกที่	ทุกเวลา	แบบต่อเนื่อง	ไม่จำากัด 
ด้วยความเร็ว	64	kpbs	 ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มท่ีไม่เคยใช้งาน 
อินเทอร์เน็ต	 หรือกลุ่มท่ีเพิ่งเร่ิมต้นใช้งาน	 ให้ได้ใช้งาน	 และ
ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 โดยสามารถเล่นได้ 
ไมต่อ้งกงัวลกบัคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเตมิ	พรอ้มอตัราคา่โทรราคาประหยัด
ตลอด	24	ชั่วโมง
	 นอกจากแพ็คเกจและซิมสำาหรับการใช้งานโทรศัพท์และ
อินเทอรเ์นต็สำาหรบัลกูคา้ในระบบเตมิเงนิและระบบรายเดอืนแลว้	

 บริการโรมมิ่งและบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
	 เอไอเอสมบีรกิารโรมม่ิงหรอืบรกิารข้ามแดนอัตโนมัต	ิซ่ึงลกูคา้
สามารถนำาโทรศพัท์เคลือ่นท่ีไปใช้เมือ่เดนิทางตา่งประเทศไดทั้นที
เมื่อเปิดบริการและไม่ต้องเปลี่ยนซิม	 โดยใช้เครือข่ายของผู้ให้
บริการในประเทศนั้นๆ	 เอไอเอสได้ตกลงทำาสัญญากับผู้ให้บริการ
ระหว่างประเทศ	432	 รายในทุกทวีป	 มีเครือข่ายให้บริการ	464	
เครือข่าย	และมีเครือข่าย	4G	โรมมิ่งครอบคลุม	82	ประเทศ	กับ	
140	เครือข่าย	มากที่สุดเป็นอันดับ	1	ในเอเชีย	อีกทั้งยังมีบริการ
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ	เพื่อการโทรจากประเทศไทยไป
ยังประเทศปลายทางกว่า	240	ประเทศ
	 ในปี	2559	เอไอเอสได้เปิดตัวแพ็คเกจโรมมิ่งใหม่ล่าสุด	ชื่อว่า	
“Roam	Like	Home”	ที่ลูกค้าซึ่งเดินทางอยู่ต่างประเทศสามารถ
โทรกลบัประเทศไทยและโทรในประเทศนัน้ๆ	ไดไ้ม่จำากดั	พรอ้มท้ัง 
ใช้บริการโรมม่ิงอินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่องด้วยแพ็คเกจเดียวกัน 
ในประเทศยอดนยิม	40	ประเทศ	แพค็เกจนียั้งทำาให้ลกูคา้สามารถ
ใชง้านโรมมิง่ท้ังการโทรและใช้อนิเทอรเ์นต็ไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวล	และ
ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์		

รายงานประจำาปี 2559 026



	 นอกจากนี้	 เอไอเอส	 ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นทางเลือก
สำาหรบัการใชบ้รกิารโรมม่ิง	ไดแ้ก	่SIM2Fly	ซ่ึงเป็นซิมแบบเตมิเงนิ 
และพ็อคเก็ตไวไฟของประเทศปลายทาง	 โดยมีจำานวนวันและ
ปรมิาณการใช้งานให้เลอืกตามความตอ้งการ	ใช้งานไดห้ลากหลาย
ประเทศที่ลูกค้านิยมเดินทางไป	ทั้งโซนเอเชีย	ยุโรป	และอเมริกา	
มอบความสะดวกสบายและความคุ้มค่าให้กับลูกค้า	 โดยสามารถ
ซ้ือซิมไดจ้ากเมอืงไทยกอ่นเดนิทาง	และเม่ือถงึประเทศปลายทาง
ก็สามารถใช้งานได้ทันที

 แพค็เกจ PowerHome	เหมาะสำาหรบัการใชง้านตามบ้านท่ัวไป 
มาพร้อมกับความเร็วในการอัพโหลดที่สูง	 ทำาให้ผู้ใช้งานสามารถ
ท่องโลกออนไลน์	 โซเชียลมีเดีย	 เกมส์ออนไลน์	 อัพโหลดและ
ดาวน์โหลดรูปภาพ	 รวมถึงการดูวิดีโอสตรีมมิ่งและอัพโหลดคลิป
หรือดู	YouTube	ได้อย่างไม่ติดขัด
 แพ็คเกจ PowerPRO	เหมาะสำาหรับการใช้งานตามบ้าน	หรือ
องคก์รขนาดเลก็	ท่ีตอ้งการความพเิศษของช่องทางผา่นโครงข่าย 
ท่ีมีอัตราการแชร์ต่ำา	 เพิ่มศักยภาพในการทำางาน	 ไม่ติดขัดแม้
ในช่วงท่ีมีผู้ใช้บริการจำานวนมาก	 รวมถึงช่องทางการเชื่อมต่อ
อินเทอรเ์นต็ตา่งประเทศดว้ยแบนดว์ดิท์ท่ีมากกวา่เพือ่การเช่ือมตอ่ 
ที่รวดเร็ว
 แพ็คเกจ PowerBiz	เหมาะสำาหรับการใช้งานในระดับองค์กร	
สามารถตอบโจทย์ทางธรุกจิไดอ้ย่างหลากหลาย	มจีดุเดน่อยู่ท่ีมีการ
ให้บริการไอพีสำาหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และสามารถใช้บริการ
ต่างๆ	ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับองค์กร	เช่น	การประชุม
ผ่านวิดีโอคุณภาพระดับ	Full	HD	 และได้รับบริการหลังการขาย 
ที่รวดเร็ว	เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำาเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด

 ผลิตภัณฑ์และการบริการในปีที่ผ่านมา
 เน็ตหอ
	 เอไอเอสไฟเบอรเ์ปิดให้บรกิาร	“เนต็หอ	โดยเอไอเอสไฟเบอร”์	
มติิใหม่ของอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูแบบเตมิเงนิครัง้แรกของไทย	
ตอบสนองไลฟส์ไตลข์องกลุม่นสิติ	นกัศกึษา	ท่ีพกัอาศยัตามหอพกั
บริเวณรอบมหาวิทยาลัย
 การร่วมมือกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	 เอไอเอสไฟเบอร์จับมือร่วมกันกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หลายโครงการ	เช่น	บรษัิท	พรอ็พเพอรต์ี	้เพอรเ์ฟค	จำากดั	(มหาชน)	
บริษัทเอ็น.ซี.	 เฮ้าส์ซ่ิง	 จำากัด	 บริษัท	 ดีเวล	 แกรนด์	 แอสเสท 
จำากดั	และบรษัิทมัน่คงเคหะการ	จำากดั	(มหาชน)	เพือ่วางโครงข่าย 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้งานได้ทันที
ที่เข้าอยู่ในโครงการ

3. ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์
	 นอกจากการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายเพ่ือรองรับการใช้งาน
ของลูกค้าแล้ว	 อีกสิ่งท่ีเอไอเอสได้พัฒนามาโดยตลอดคือบริการ
เสริมท่ีทำาให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้นอกเหนือจากการ 
รับสายเข้าหรือโทรออก	ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้เอไอเอสเป็นผู้นำาในการ
ให้บริการเสริมมาโดยตลอด	ไม่ว่าจะเป็นบริการเสียงเพลงรอสาย	
(Calling	Melody)	 บริการหนังสืออิเลคโทรนิคส์	 (E-Book)	 และ
บรกิารเสรมิอ่ืนๆ	ท่ีไดร้ว่มทำากบัพนัธมิตรทางธรุกจิจนทำาให้ตลาด
บริการเสริมมีการเติบโตมาโดยลำาดับ

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง
	 เอไอเอสได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง	 ภายใต้
แบรนด์	“เอไอเอส	ไฟเบอร์”	ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาด้าน	
Digital	home	service	infrastructure	โดยให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอรเ์นต็ผา่นโครงข่ายใยแกว้นำาแสงอย่างเตม็รปูแบบ	เข้าตรง 
สูบ้่าน	(FTTH)	และอาคาร	(FTTB)	สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 ท้ังในด้านความเร็วและ 
ความเสถียรในการใช้งาน	โดยมาพร้อม	AIS	PLAYBOX	กล่องทีวี 
อินเทอร์เน็ตที่ช่วยสร้างความบันเทิงได้อย่างครบครัน
	 ในปี	2559	เอไอเอสมีผูใ้ช้บรกิาร	301,500	ราย	ด้วยพ้ืนท่ีบรกิาร 
ครอบคลุม	28	 จังหวัด	 ได้แก่	 กรุงเทพฯ	 นนทบุรี	 ปทุมธานี	
สมุทรปราการ	นครปฐม	สมุทรสาคร	ชลบุรี	ขอนแก่น	อุดรธานี	
นครราชสีมา	 เชียงใหม่	 ภูเก็ต	 พระนครศรีอยุธยา	 ระยอง	
อุบลราชธาน	ีบุรรีมัย์	หนองคาย	เชยีงราย	พิษณโุลก	สรุาษฎรธ์าน	ี
สงขลา	สระบุรี	สุรินทร์	ราชบุรี	สกลนคร	มหาสารคาม	นราธิวาส	
และนครศรีธรรมราช	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นผู้ให้บริการหลักใน
ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในระยะเวลา	3	ปี	
	 แพ็คเกจของเอไอเอส	ไฟเบอร์ท่ีให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ	แบ่งเป็น 
3	 ประเภท	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ี 
แตกต่างกัน	ได้แก่
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	 ในปัจจุบัน	 เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงข้ึน	 สามารถรองรับ
เทคโนโลยีที่ดียิ่งขึ้น	ทั้ง	3G	4G	และ	Super	WiFi	อีกทั้งการใช้งาน 
สมาร์ทโฟนก็ได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	 เอไอเอสจึงพัฒนาบริการ 
ในแบบดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของ 
ผูบ้รโิภคไดด้ย่ิีงข้ึน	โดยเนน้ไปท่ี	5	แกนหลกัท่ีจะสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ครอบคลุมย่ิงขึ้น	 ได้แก่	
วดิโีอ	เกม	ธรุกรรมทางการเงนิผา่นมอืถอื	คลาวด	์และการเช่ือมตอ่ 
ระหว่างอุปกรณ์	(Machine-to-Machine	หรือ	M2M)

 เกม
	 เอไอเอสได้ร่วมมือกับผู้พัฒนาเกมเพ่ือให้บริการแก่ผู้ท่ีนิยม
การเลน่เกม	โดยไดพ้ฒันาช่องทางการชำาระเงนิผา่นทางการหักเงนิ 
จากเครือข่าย	และการชำาระเงินผ่านทางบัตรเติมเงินวันทูคอล
 ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ
	 เอไอเอสยังได้พัฒนาบริการด้านการทำาธุรกรรมทางการเงิน	
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า	 ทำาให้ลูกค้าสามารถโอนเงิน 
ถอนเงิน	ผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดาย	ผ่านแอปพลิเคชัน	
AIS	mPAY	และในปี	2559	นี	้ยังเพิม่ความสะดวกสบายดว้ยบรกิาร	
“AIS	mPAY	MasterCard”	บัตร	MasterCard	แบบเตมิเงนิ	เพือ่ซ้ือ 
สินค้าออนไลน์ได้ทุกสกุลเงินท่ัวโลก	 เป็นรายแรกของไทย	 ซ่ึง
ทำาให้ลูกค้าสามารถซ้ือของออนไลน์ได้อย่างสบายใจ	 มั่นใจ 
ในความปลอดภัย

 วิดีโอ
	 เอไอเอสได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้
ลูกค้าสามารถชมคอนเทนต์วิดีโอ	ทั้งรายการโทรทัศน์	ภาพยนตร์	
กีฬา	 และคาราโอเกะ	 เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการรับชม
ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ	นอกจาก	AIS	PLAYBOX	ที่เป็น
อุปกรณ์	Set	top	box	สำาหรับลูกค้าเอไอเอส	 ไฟเบอร์แล้ว	 ในปี	
2559	เอไอเอสยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการรับชมคอนเทนต์
ผ่านมือถือ	ชื่อว่า	AIS	PLAY	ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่เพิ่ม
ความสะดวกสบาย	ทำาให้ลกูคา้สามารถรบัชมรายการตา่งๆ	ไดทุ้ก
ที่ทุกเวลา	 และในปีนี้	 เอไอเอสยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรผู้พัฒนา
คอนเทนต์	เพือ่สรรหาคอนเทนตท่ี์หลากหลายมาให้ลกูคา้ไดร้บัชม 
เช่น	 การร่วมมือกับจีเอ็มเอ็มแกรมม่ี	 เพื่อนำาเสนอการถ่ายทอด
คอนเสิร์ต	อีกทั้งยังมีคอนเทนต์กีฬา	เช่น	โอลิมปิค	พาราลิมปิค	
ท่ีลูกค้าสามารถเลือกรับชมได้หลากหลายกว่าการถ่ายทอดทาง
ช่องฟรีทีวี		

 คลาวด์
	 ในปี	2559	นี้	เอไอเอสได้เปิดตัว	“AIS	Business	Cloud”	ซึ่ง
เป็นบรกิารคลาวดส์ำาหรบัลกูคา้องคก์ร	ตามแนวโนม้ท่ีองคก์รธรุกจิ
ของไทยกำาลังเปลี่ยนหนัมาใชร้ะบบคลาวดเ์พือ่เพิม่ความสามารถ
ในการแข่งขันในยุคปัจจบัุน	โดยให้บรกิารครบวงจร	นบัตัง้แตศ่นูย์
ข้อมลู	ให้บรกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน	(Infrastructure-as-a-Service)	
เช่น	virtual	machine	พืน้ท่ีจดัเกบ็การสำารองข้อมลู	การรกัษาความ
ปลอดภยัของเครอืข่าย	ไปจนถงึบรกิารซอฟตแ์วร	์(Software-as-
a-Service)	 เช่น	Office365,	Mobile	Threat	Prevention	App, 
Enterprise	Storage	Box	รวมทั้งบริการการจัดการคลาวด์	และ
บริการให้คำาปรึกษาจากมืออาชีพ	 อีกท้ังยังมีโครงสร้างพื้นฐาน	
ศูนย์ข้อมูลมาตรฐานระดับโลก	 สามารถรองรับธุรกิจได้ทุกระดับ	
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้กับระบบความปลอดภัย	 และ
ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับสากลท่ีจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบริการคลาวด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M)
	 บริการ	M2M	 ของเอไอเอส	 ได้มีการทำาตลาดในหลากหลาย
อุตสาหกรรม	เช่น	ลอจิสติกส์	การเงินและธนาคาร	สาธารณูปโภค	
เป็นต้น	และมีการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการชั้นนำา	ช่วย
ให้ลกูคา้สามารถบรหิารจดัการการเชือ่มตอ่อุปกรณ	์M2M	ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ
	 นอกจากนี	้ในการพฒันาคอนเทนต	์โดยเฉพาะการสรา้งสรรค ์
แอปพลิเคชันใหม่ๆ	 เอไอเอสได้ให้การสนับสนุนและผลักดัน 
ผู้ประกอบการยุคใหม่	หรือที่เรียกว่า	Startup	อย่างต่อเนื่อง	ผ่าน
โครงการ	AIS	the	StartUp	CONNECT	 ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ 
Startup	ท้ังหลายท่ัวประเทศสามารถสง่ผลงานผา่นระบบออนไลน์
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมให้บริการบนเครือข่ายของ 
เอไอเอส	 พร้อมท้ังการใช้ประโยชน์จากระบบ	Enablers	 ต่างๆ 
ของบริษัท	 ไม่ว่าจะเป็นระบบการให้บริการ	 ระบบการเรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายและออกบิล	 รวมถึงการเข้าถึงลูกค้าท้ังระบบเติมเงิน
หรือรายเดือน

รายงานประจำาปี 2559 028



ก�รจำ�หน่�ยและช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย
	 ช่องทางการจัดจำาหน่ายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญท่ีส่งเสริม
กลยุทธ์ของบริษัท	เนื่องจากเป็นจุดส่งผ่านสินค้าและบริการต่างๆ	
ของเอไอเอสไปยังลกูคา้ท่ีกระจายตวัอยู่ท่ัวทุกภมูภิาคของประเทศ	
เอไอเอสให้ความสำาคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทน
จำาหนา่ย	รวมถงึการพฒันาและจดัหาตวัแทนจำาหน่ายเพ่ิมเตมิ	เพือ่
ตอบรับกับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า	 ทำาให้เอไอเอส 
มรีปูแบบของช่องทางการจดัจำาหนา่ยท่ีหลากหลายเพือ่ตอบสนอง
รูปแบบการดำาเนินชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม	โดยร้อยละ	97	เป็นการ
จำาหนา่ยผา่นตวัแทนจำาหนา่ยท่ีมีศกัยภาพในการดำาเนนิธรุกจิและ
สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง	 ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
ท้ังจากทำาเลท่ีตั้ง	 ผลงานท่ีผ่านมา	 รวมท้ังสถานะทางการเงิน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ตวัแทนจำาหนา่ยในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัจะตอ้งเป็น 
ผู้ท่ีมีความคุ้นเคยในพื้นท่ีและเป็นนักธุรกิจท่ีมีศักยภาพภายใน
พืน้ท่ีเพือ่สรา้งความนา่เช่ือถอืและสง่มอบบริการท่ีดีให้กบัลกูคา้ได ้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้	
 1. เอไอเอส ช็อป
	 เอไอเอสมกีารขยายสาขาเอไอเอส	ช็อป	เพ่ือให้สามารถบรกิาร
ลกูคา้ไดใ้นพืน้ท่ีท่ีครอบคลมุมากย่ิงข้ึน	นอกจากนียั้งมกีารพฒันา
กระบวนการให้บรกิารท่ีทำาให้คลอ่งตวั	เพือ่ความรวดเรว็	อกีท้ังยัง
ปรบัปรงุการจดัพืน้ท่ีและแสดงสนิคา้ในช็อป	ซ่ึงจะมีสว่นช่วยสรา้ง
ประสบการณท่ี์ดใีห้กบัลกูคา้	โดยในปี		2559	มเีอไอเอส	ช็อป	130	สาขา 
ซ่ึงจำานวน	43	 สาขาจากท้ังหมดนี้	 เอไอเอสได้เปิดโอกาสให้
ตัวแทนจำาหน่ายท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
ร้านเอไอเอส	 ช็อป	 โดยเรียกว่า	AIS	Shop	by	Partner	 โดยมี 
มาตรฐานการให้บรกิารท่ีเหมอืนกบั	AIS	Shop	ท่ีทาง	AIS	ควบคมุเอง 
เพื่อช่วยให้การขยายสาขาเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น	โดยเอไอเอส	
ช็อปท่ีบริหารโดยตัวแทนจำาหน่ายนี้จะมีมาตรฐานการขายและ 
การให้บริการอย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับการบริหารโดยเอไอเอสเอง 
ซ่ึงกระบวนการคัดเลือกพนักงานและการฝึกอบรมถูกจัดข้ึน 
โดยทีมงานพัฒนาบุคคลของเอไอเอส	 เพื่อให้เกิดความเป็น
มาตรฐานเดียวกันในแต่ละสาขา
 2. ตัวแทนจำาหน่าย “เทเลวิซ”
	 เอไอเอสมตีวัแทนจำาหนา่ยเทเลวิซจำานวนท้ังสิน้กวา่	100	ราย	
และมรีา้นเทเลวซิ	และเทเลวิซพลสั	กวา่	430	แห่งท่ัวประเทศ	โดย
ตัวแทนจำาหน่ายเทเลวิซมีสิทธิในการจำาหน่ายสินค้าและบริการ	
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของเอไอเอส	 รวมถึงมีสิทธิในการให้
บริการรับจดทะเบียนรายเดือน	 ให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียน
ต่างๆ	 และเป็นผู้ให้บริการรับชำาระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด 
โดยนอกเหนือจากรายได้จากการขายโดยท่ัวไปแล้ว	 ตัวแทน
จำาหน่ายเทเลวิซจะได้รับค่าตอบแทนจากการลงทะเบียนให้ลูกค้า
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของเอไอเอส	 รวมถึงการสนับสนุน

กิจกรรมทางการตลาดในอัตราที่เอไอเอสกำาหนด	 ทั้งนี้	 เอไอเอส
จะเป็นผู้กำาหนดเงื่อนไข	 ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการ
ให้บริการ	 รวมถึงแนวทางในการดำาเนินการของตัวแทนจำาหน่าย	
เช่น	การเลอืกและพฒันาสถานท่ี	การโฆษณาและสง่เสรมิการขาย 
และการให้บริการต่างๆ	 เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐาน	 ในปี	2559 
เอไอเอสไดจ้ดัทำาแผนยกระดบัคณุภาพร้านเทเลวิซ	จำานวน		20	สาขา 
โดยเนน้พฒันามาตรฐานการการขาย	และการให้บรกิาร	ให้ดย่ิีงข้ึน 
เพื่อพร้อมสู่การเป็น	“เอไอเอส	ช็อป”		
 3. ตัวแทนจำาหน่ายแอดวานซ์ ค้าส่ง (Advanced Distribution 
Partnership หรือ ADP)
	 ตวัแทนจำาหนา่ยแอดวานซ์	คา้สง่ไดร้บัการคดัเลอืกจากตวัแทน
จำาหน่ายเทเลวิซ	 และตัวแทนจำาหน่ายท่ัวไปท่ีมีศักยภาพในการ 
กระจายสินค้าในพ้ืนท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีดี	 เพ่ือทำาหน้าท่ีดูแล
บริหารการจัดส่งสินค้าให้กับตัวแทนค้าปลีก	 ในเขตพื้นท่ีของ
ตนเองได้อย่างรวดเร็ว	 รวมท้ังสนับสนุนการทำากิจกรรมทางการ
ตลาดในพื้นที่
 4. ตัวแทนจำาหน่าย “เอไอเอส บัดดี้”
	 ตวัแทนจำาหนา่ยเอไอเอส	บัดดี	้ไดร้บัการคดัเลอืกจากตวัแทน
จำาหนา่ยคา้ปลกีท่ีมศีกัยภาพในการขายและอยู่ในพืน้ท่ีสำาคญัตา่งๆ
ในแต่ละจังหวัด	 เพื่อเป็นร้านจุดจำาหน่ายสินค้าและให้บริการอื่นๆ	
ของเอไอเอส	ไม่วา่จะเป็นการให้บรกิารรบัจดทะเบียนรายเดอืน	ให้
บรกิารเกีย่วกบังานทะเบียนตา่งๆ	และให้บรกิารรบัชำาระคา่บรกิาร
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	 ซ่ึงสามารถให้บริการได้ใกล้เคียงกับตัวแทน
จำาหน่ายเทเลวิซ	 ในปี	2559	 ทางบริษัทได้เปิดตัวแทนจำาหน่าย
เอไอเอส	บัดดี้เพิ่มจำานวนเป็นกว่า	1,100	ร้านค้า	กระจายตัวอยู่
ในตามแต่ละอำาเภอ	 ทั่วประเทศ	 และมุ่งขยายสาขามากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	 เพ่ือตอบสนองต่อการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าเอไอเอส
ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต	พร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน 
“Easy	App”	เพื่อรองรับการทำางานบริการต่างๆ	ผ่านสมาร์ทโฟน	
ทำาให้ตวัแทนจำาหนา่ยสามารถทำางานบรกิารไดส้ะดวกสบายย่ิงข้ึน	
และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
 5. ตัวแทนแอดวานซ์ ค้าปลีก (Advanced Retail Shop หรือ 
ARS)
	 ตวัแทนแอดวานซ์	คา้ปลกีเป็นรา้นคา้ปลกีท่ีจำาหนา่ยโทรศพัท์
ท่ัวไปท่ีกระจายอยู่หลากหลายพ้ืนท่ี	 สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็น
อย่างด	ีนบัเป็นช่องทางสำาคญัเพราะเป็นตวัแทนจำาหนา่ยสนิคา้ให้
กับลูกค้าโดยตรง	ปัจจุบันมีมากกว่า	22,000	ราย	และมีแนวโน้มที่
จะเพิม่ข้ึนอยา่งตอ่เนือ่งตามการขยายตวัของชุมชน	และในปี	2559	
มีการพัฒนารูปแบบการขายให้สะดวกยิ่งขึ้น	โดยตัวแทนจำาหน่าย
คา้ปลกีสามารถทำางานบรกิารผา่นแอปพลเิคชัน	“Easy	App”	เพือ่
ตอบสนองความต้องการลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น
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 6. ตัวแทนจำาหน่ายขนาดใหญ่ (Key Account and Modern 
Trade)
	 เอไอเอสไดจ้ดัจำาหนา่ยสนิคา้และบรกิารตา่งๆ	เช่น	การให้บริการ
เปิดเบอร์เติมเงิน	 และรายเดือน	 การรับชำาระค่าบริการรายเดือน 
รวมไปถึงการเติมเงิน	 ผ่านตัวแทนจำาหน่ายขนาดใหญ่ซ่ึงมีสาขา
หรือร้านค้าของตนเองอยู่ท่ัวประเทศ	 ได้แก่	 เจมาร์ท	 ทีจีโฟน		
บางกอกเทเลคอม	ซีเอสซี	กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่	เช่น	เทสโก้
โลตสั	บ๊ิกซี	เพาเวอรบ์าย	เซเว่นอเีลเว่น	กลุม่ช่องทางขายอุปกรณ์
ไอที	ตวัแทนจำาหนา่ยไอที		กลุม่ไอทีคา้ปลกี	เช่น	ไอสตดูโิอ	ไอทีซิตี ้
แอดไวซ์	ไอที	เป็นตน้		โดยกระจายอยู่ท่ัวประเทศเป็นจำานวนท้ังสิน้ 
มากกว่า	50	 ราย	 และเป็นสาขามากกว่า	10,000	 แห่ง	 รวมถึง
ได้เพิ่มจำานวนพนักงานส่งเสริมการขาย	 เป็น	350	 คน	 คอยทำา
หน้าท่ีแนะนำาสินค้าและบริการแก่ลูกค้า	 พร้อมท้ังมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของช่องทางจำาหน่ายโดยเพิ่มความสามารถในการ
ขายสินค้า	และให้บริการของเอไอเอส	ตลอดจนการเพิ่มสื่อต่างๆ	
ในสาขาของตวัแทนจำาหนา่ยเพือ่เป็นการสง่เสรมิการขายและสรา้ง 
ภาพลกัษณ์ให้กบัเอไอเอส		ในปี	2559	นี	้เอไอเอสไดร้ว่มมอืกบัตวัแทน
จำาหน่ายกลุ่ม	ไอสตูดิโอจำานวน			3	ราย	ได้แก่	บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ 
จำากัด	บริษัท	คอปเปอร์ไวร์ด	จำากัด	บริษัท	ยูฟิคอน	จำากัด	โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อนำาประสบการณ์ของการให้บริการเครือข่าย	
ผสานรวมกับความเชี่ยวชาญด้านแอปเปิ้ล	ทำาให้ตอบรับกับความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าแอปเปิ้ลได้ดียิ่งขึ้น
 7. การจำาหน่ายทางตรง
	 เป็นช่องทางท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดจำาหน่ายให้
สามารถนำาเสนอสนิคา้และบรกิารไดเ้ข้าถงึกลุม่ลกูคา้โดยตรง	เชน่	
การออกบูธ	ซึ่งดำาเนินการโดยการคัดสรรจากตัวแทนจำาหน่ายที่มี
ศกัยภาพและความชำานาญในแตล่ะพืน้ท่ี	และโดยจดัตัง้ทีมงาน	AIS	
Direct	Sales	เพือ่รองรบัการเตบิโตและขยายตวัของตลาดในอนาคต 
โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์	 และเครื่องมือการทำางานท่ีเรียกว่า 
“Easy	App”	ให้พนักงานขายสามารถดำาเนินการขายสินค้า	จดทะเบียน 
และทำาบริการต่างๆ	 ให้ลูกค้าในทันทีจึงทำาให้การบริการทำาได้
สะดวก	รวดเร็ว	และทันสมัยมากขึ้น
 8. การจำาหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
	 เอไอเอส	ส่งเสริมให้ตัวแทนจำาหน่ายระบบ	วัน	ทู	คอล!	 ให้
บริการเติมเงินผ่านตัวแทนหน่วยเติมเงิน	AIS	Online	 top-up	
ช่วยให้ลูกค้าเอไอเอสสะดวกย่ิงข้ึน	 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีการ
เติมเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	
ผ่านเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ	 เอทีเอ็ม	 ธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ 
อินเทอร์เน็ต	mPAY	โดยปัจจุบันเอไอเอสมีการจำาหน่ายผ่านช่องทาง 
อิเล็กทรอนิกส์กว่า	500,000	จุด	ปัจจุบันการเติมเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	 โดยมีสัดส่วนกว่า 
รอ้ยละ	80	ของมูลคา่	การเตมิเงนิท้ังหมด	รวมถงึยังช่วยลดตน้ทุน
ในการผลิตบัตรเติมเงินและบัตรเงินสดอีกด้วย

 ช่องทางการจัดจำาหน่ายของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
	 เอไอเอสจัดช่องทางการจัดจำาหน่ายสำาหรับบริการเอไอเอส	
ไฟเบอร์	 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
สามารถนำาเสนอบริการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าท้ังในกรุงเทพฯ	
ปริมณฑล	 และภูมิภาคต่างๆ	 เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของจำานวนลูกค้าท่ีจะเพิ่มขึ้นอีกจากการขยายเครือข่ายการให้
บริการในอนาคต
	 ในปี	2559	ช่องทางหลักที่ให้บริการจัดจำาหน่ายได้ครอบคลุม
กลุม่ลกูคา้ท้ังหมด	โดยมท้ัีงเอไอเอสช็อป	และรา้นคา้เทเลวซิ	กวา่	
440	แห่งใน		28	จงัหวัดในพ้ืนท่ีให้บรกิารของเอไอเอส	ไฟเบอร	์รวมท้ัง 
มีการจัดจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับการแต่งตั้งและ
ตวัแทนขายตรงในแตล่ะพืน้ท่ีให้บรกิาร	เพือ่ให้สามารถเข้าถงึลกูคา้
ไดม้ากยิง่ข้ึน	ซ่ึงในปี	2560	จะมีการขยายช่องทางตา่งๆ	รวมท้ังเพิม่
ประสทิธภิาพให้มากยิง่ขึน้	โดยมุง่เนน้ชอ่งทางออนไลน	์ไม่วา่จะเป็น 
เวบ็ไซต	์หรอืโมบายแอปพลเิคชัน	ในการให้ข้อมลูและอำานวยความ
สะดวก	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้	โดยสามารถสมัคร	
ตรวจสอบสถานะการใช้บริการต่างๆ	ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
	 ท้ังนี้	 กลยุทธ์ท่ีเอไอเอสใช้ในการบริหารช่องทางการจัด
จำาหนา่ย	สามารถศกึษาไดเ้พิม่เตมิจาก	รายงานพัฒนาความย่ังยืน	
ปี	2559	หัวข้อ	“พันธมิตรทางธุรกิจ”

ก�รบริห�รคว�มสมัพนัธลู์กค้� และประสบก�รณลู์กค้�
	 เอไอเอสตระหนักดีว่าการบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะสร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้า	 และสามารถรักษาความสัมพันธ์ท่ีดี
เพือ่ให้ลกูคา้พงึพอใจ	ดงันัน้เอไอเอสจงึทุ่มเทเพือ่มาตรฐานบรกิาร
ที่ยอดเยี่ยม	และเพื่อตอกย้ำาการเป็นผู้นำาด้านการดูแลลูกค้า	ในปี 
2559	 นี้	 เอไอเอสได้ต่อยอดแนวคิด	AIS	LIVE	360º	 ด้วย
แคมเปญ	 “ท่ีสุดจากใจ ท่ี 1 การให้บริการ”	 เพ่ือส่งมอบบริการ
ด้วยใจ	พร้อมคัดสรรสิทธิพิเศษที่ตรงใจให้แก่ลูกค้าในยุค	4G	ด้วย
การนำาเทคโนโลยีท่ีออกแบบมาด้วยความเข้าใจและใส่ใจในทุก 
รายละเอียด	 ยกระดับการดูแลลูกค้าให้เป็นท่ีสุดในทุกด้าน	 โดย
ประกอบไปด้วย	4	กลยุทธ์	คือ
	 1)	เร็วที่สุด	โดยเอไอเอส	ได้รับรางวัลในฐานะผู้ให้บริการด้าน	
โซเชียล	มีเดีย	ที่ให้ข้อมูลลูกค้าบนพันทิปเร็วที่สุดในประเทศไทย
	 2)	สะดวกท่ีสุด	 ด้วยบริการท่ีจัดการได้ด้วยตนเอง	 (Self 
Service)	ที่หลากหลาย
	 3) ทันสมัยที่สุด	ด้วยการนำาเทคโนโลยีมาออกแบบงานบริการ
ที่ตรงใจลูกค้า
	 4)	หลากหลายท่ีสุด	 กับสิทธิประโยชน์ท่ีเติมเต็มครบท้ัง	360	
องศาการใช้ชีวิต	 พร้อมยกระดับพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่าง 
ต่อเนื่อง	
	 เอไอเอสมีการบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า 
ผา่นแคมเปญและรปูแบบบรกิารท่ีหลากหลาย	โดยมชีอ่งทางหลกั
ดังต่อไปนี้

รายงานประจำาปี 2559 030



 1. เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์
	 เอไอเอส	 คอลเซ็นเตอร์	 เป็นช่องทางการให้บริการสำาคัญ 
ที่ลูกค้าสามารถเข้าได้โดยสะดวก	ผ่านการโทร	1175	หรือ	1148	
สำาหรับลูกค้าเซเรเนด	 และยังสามารถติดต่อด้วยวิธีการออนไลน์
ไดด้ว้ย	โดยเจา้หนา้ท่ีคอลเซ็นเตอรส์ามารถให้บริการดา้นการตอบ
คำาถาม	แกปั้ญหา	ให้คำาแนะนำา	และยังสามารถขายแพ็คเกจตา่งๆ	
ได้เช่นกัน	ปัจจุบัน	เอไอเอสมีคอลเซ็นเตอร์	4	แห่ง	ใน	2	จังหวัด	
โดยมีพนักงาน	2,700	คน	และล่าสุดได้เริ่มก่อสร้าง	“AIS	Contact	
Center-Development	&	Training	Arena”	สำานกังานถาวรแห่งใหม ่
ท่ี	 จ.นครราชสีมา	 คาดแล้วเสร็จไตรมาสท่ี	3	 ปี	2560	 โดยจะ
สร้างงานให้แก่บุคลากรท้องถิ่นมากกว่า	1,000	ตำาแหน่ง	รองรับ
ปรมิาณการตดิตอ่รอ้ยละ	50	ของจำานวนสายท้ังหมด	และเป็นศนูย์
อบรมและพัฒนาการให้บริการ	 บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าให้แก่	
บริษัทในเครือ	 หน่วยงานภายใน	 คู่ค้าธุรกิจด้วย	 และยังได้จัดตั้ง	
“1185	AIS	Fibre	Call	Center”	ขึ้น	เพื่อรองรับบริการใหม่ล่าสุด 
จาก	เอไอเอส	ไฟเบอร	์อินเตอรเ์นต็ความเรว็สงูผา่นไฟเบอรอ์อพตกิ 
100%	 ด้วยพนักงานซ่ึงมีความรู้	 ความสามารถด้านเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต	(IP	Knowledge)	และการใช้งานในยุคดิจิทัล	(Digital	
Age	Usage)	ไม่ต่ำากว่า	120	คน	นอกจากนี้	พบว่าจำานวนลูกค้า
ติดต่อผ่านช่องทางมัลติมีเดีย	 เช่น	 อีเมล์	 โซเชียลมีเดีย	 และ 
โปรแกรมแชท	"Ask	Aunjai"	เพิม่ข้ึนจากปีท่ีแลว้ถงึร้อยละ	54	จงึได ้
เตรียมเพิ่มจำานวนพนักงานบริการในส่วนนี้จาก	80	 คนเป็น	160	
คนในปี	2560	และยังได้ต่อยอดความสามารถของ	“Ask	Aunjai” 
โปรแกรมแชทแบบพนักงานเสมือน	 (Virtual	Agent)	 ด้วย
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligent	Agent	หรือ	AI)	
เพื่อให้สามารถให้บริการสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ 
เอไอเอส	รวมถงึแชทโตต้อบอตัโนมัตไิดค้รอบคลมุเนือ้หามากย่ิงข้ึน 
นอกจากนี้ยังได้	 ริเริ่มระบบ	 Customer Track & Trace	 ให้
ความสะดวกสูงสุดแก่ลูกค้า	 ในการสอบถามติดตามสถานะต่างๆ	
ได้ด้วยตนเอง	 ในเรื่องท่ีลูกค้าแจ้งไว้	 หรือท่ีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง
ดำาเนินการให้ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ	(IVR)	 และแจ้งผลทาง 
SMS	อัตโนมัต	ิเช่น	การตรวจสอบแกไ้ขปัญหาการใช้งานเครอืข่าย 
หรอือนิเทอรเ์นต็	เอไอเอส	ไฟเบอร์	การขอสำาเนาใบแจง้คา่บรกิาร	
เป็นต้น	
	 ด้ วยความ มุ่ง ม่ันยกระดับงานบริ การอ ย่างต่ อ เนื่ อ ง 
บจ.	แอดวานซ์	คอนแท็คเซ็นเตอร์	ได้รับรางวัล	“Best Employer 
Thailand 2016”	สดุยอดนายจา้งดเีดน่แห่งประเทศไทย	จากเอออน 
ฮิววิท	 บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล	 ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในสว่นดา้นการบรกิาร	ไดรั้บรางวัล	“The Most Fastest Response 
Brand on Pantip”	จาก	Thailand	Zocial	Awards	2016	ในฐานะ

แบรนด์ท่ีตอบคำาถามลูกค้าบนเว็บไซต์พันทิปได้เร็วท่ีสุด	 ด้วย
สถิติจำานวนกระทู้กว่า	17,383	กระทู้	เวลาเฉลี่ยในการตอบคำาถาม	
กระทู้ละ	32.5	นาที	 และในด้านนวัตกรรม	 ได้รับรางวัลผู้นำาด้าน
เทคโนโลยี	“The Best Innovation [Honorary Mention] 2016”	ใน
ฐานะสดุยอดนวตักรรมจากงาน	Crest	Award	สาธารณรฐัฟลิปิปินส	์
และ	“Best Customer Self-Service Innovation Award 2016”	จาก 
อวาย่า	 ผู้นำาระดับโลกทางด้านซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจ 
ในงาน	AVAYA	Technology	Forum	ประเทศไทย
 2. เอไอเอส ช็อป
	 เอไอเอส	 ช็อป	 เป็นอีกหนึ่งช่องทางบริการเพื่ออำานวยความ
สะดวกให้กบัลกูคา้	นบัตัง้แต	่การทำาธรุกรรม	จดทะเบยีนซิม	ชำาระ
ค่าใช้จ่าย	แก้ปัญหา	ให้คำาแนะนำาที่เกี่ยวกับการใช้งาน	รวมไปถึง
การขายเครือ่งโทรศพัท์	แพค็เกจตา่งๆ	ปัจจบัุน	เอไอเอสช็อปมี	130 
สาขา	และในปี	2560	คาดว่าจะขยายเป็น	160	สาขา	ในปี	2559	
ที่ผ่านมา	เอไอเอส	ช็อป	ได้นำาเทคโนโลยีมาออกแบบงานบริการ
ที่ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น	ยกระดับให้เป็น	ดิจิทัล ช็อป (Digital Shop) 
ด้วยเทคโนโลยีการบริการ	 โดยเป็นผู้ให้บริการรายแรกท่ีเปิดตัว 
การให้บริการโดยพนักงานแบบเคลื่อนที่ (Service Mobility)	ผ่าน
อุปกรณ์แท็บเล็ต	(Tablet)	 พูดคุยและดูแลลูกค้าได้ใกล้ชิด	 ด้วย
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ความคล่องตัวในทุกพื้นท่ีของสาขาแบบไร้ขีดจำากัด	 พร้อมท้ัง
พัฒนาทักษะและเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานสู่การเป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอุปกรณส์ือ่สารและระบบปฏบัิตกิาร (Digital Guru) 
อย่างเต็มรปูแบบ	โดยในปีนี้ไดเ้พิม่จำานวน	Digital	Guru	ข้ึนอีกกวา่	
รอ้ยละ	30	เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในยุคดจิทัิล	
โดยปัจจบัุน	มีพนกังาน	Device	Guru	(ผูเ้ช่ียวชาญฯ)	และพนกังาน	
Device	Advance	(ผู้ชำานาญการฯ)	จำานวน	955	คน	นอกจากนี้	
AIS	Flagship	Store	สาขาเวสเกตส	์ยังไดน้ำาเทคโนโลยี Interactive 
Magic Wall	ขนาด	3	x	6	เมตร	มาให้ลูกค้าได้สัมผัสความล้ำาหน้า	
ผ่านการร่วมเล่นเกมส์บน	Magic	Wall	และ	AIS	Flagship	Store	
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์	และเซ็นทรัลสาขาปิ่นเกล้า	ยังได้เปิดตัว	AIS	
Hyper-Reality	Experience	อีกขั้นของ	Virtual	Reality	สุดยอด
เทคโนโลยีแห่งอนาคต	สัมผัสภาพเสมือนจริงได้มากกว่าเพียงแค่
ใส่แว่นมอง	แต่สามารถตอบโต้ในสิ่งที่เห็นได้ทั้งตัว	ให้ผู้ใช้บริการ
สามารถทดลองเล่นเกมส์	 ดูหนัง	 และท่องโลกเสมือนจริง	 กับ	
Hyper	Reality	ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
	 นอกจากนี	้ยังไดข้ยายขดีความสามารถของ	ตูบ้รกิารอัจฉรยิะ 
(Service Kiosk)	ให้ทำารายการอัตโนมัติได้หลากหลายยิ่งขึ้นด้วย

 AIS Rewards
	 ในปีนี	้ยังไดส้านตอ่โครงการ	“AIS	LIVE	360	โชคทองถลม่ทับ 
ปี	8”	เล่นเกมลุ้นรางวัลทองคำา	รวมมูลค่าสูงสุด	15	ล้านบาท
 AIS Points
	 ลกูคา้สามารถนำายอดคา่ใช้บรกิารมาแลกรบัพอยท์	เพือ่ใช้เป็น
ค่าโทร	อินเทอร์เน็ต	กินฟรี	ดูหนังฟรี	และสิทธิพิเศษอื่นๆ

ฟังก์ชั่นใหม่ๆ	 อาทิ	 การเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน 
การย้ายค่ายเบอร์เดิมมายังเอไอเอส	 การสมัคร/เปลี่ยนแปลง
บริการระบบข้ามแดนอัตโนมัติหรือโทรทางไกลต่างประเทศ	 และ
ยังมแีผนพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยปัจจบัุนเปิดให้บรกิารแลว้	80	ตู ้
ท่ัวประเทศ	และยังไดข้ยายจดุบริการ	ตูรั้บชำาระอัตโนมัต ิ(Payment 
Kiosk)	 ไปยังสถานท่ีท่ีลูกค้าจะได้รับความสะดวกท่ีสุด	 อาทิ 
ศูนย์การค้าใหม่ๆ	 ร้านเทเลวิซ	 สถานีรถไฟฟ้า	BTS	 และ	MRT	
สายใหม่ๆ	โดยปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว	300	ตู้
 บริการอื่นๆ สำาหรับลูกค้า จากเอไอเอส
	 เอไอเอสยังมีโปรแกรมการดูแลลูกค้า	 เพ่ือรักษาฐานลูกค้า 
และสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าเอไอเอส	 โดยมี
แคมเปญหลักดังต่อไปนี้
 AIS Privileges
	 เอไอเอสมอบสิทธิพิเศษต่อเนื่อง	 ร่วมกับร้านค้าหลากหลาย
กว่า	15,000	แห่ง	ทั้งร้านอาหาร	ช้อปปิ้ง	บันเทิง	และท่องเที่ยว	
ตลอดจนส่วนลดมือถือพร้อมแพ็คเกจสุดคุ้ม

 AIS Experience
	 เอไอเอส	 เดินหน้ามอบประสบการณ์การท่องเท่ียวสุดพิเศษ
สำาหรับลูกค้า	และยังขยายโครงการ	“มื้อนี้ฟิน	วันนี้ฟรี”	ให้ลูกค้า
อิ่มอร่อยฟรีทั่วประเทศ
 เอไอเอส เซเรเนด
	 เอไอเอส	 เซเรเนด	 เป็นโปรแกรมการบริหารความสัมพันธ์
ลกูคา้ท่ีเอไอเอสจดัขึน้เพือ่รกัษาฐานลกูคา้ท่ีมีการใชง้านสม่ำาเสมอ	
มียอดค่าใช้บริการตามลำาดับขั้น	 มีทั้งเซเรเนด	 แพลทินัม	 โกลด์	
และเอ็มเมอรัลด์	 โดยลูกค้าเซเรเนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	
ตามรปูแบบการใช้ชีวิต	เช่น	หมายเลขคอลเซ็นเตอรเ์ฉพาะสำาหรบั
ลกูคา้เซเรเนด	สทิธิในการเข้าใช้เซเรเนดคลบั		บรกิารผูช้ว่ยสว่นตวั 
ของขวัญวันเกิด	บริการที่จอดรถ	ณ	ศูนย์การค้า	ส่วนลดร้านค้า
ต่างๆ	ฯลฯ
	 ปีนี้เอไอเอสได้ฉลองครอบรอบ	12	ปีเซเรเนด	ด้วยแคมเปญ	
“The	Ultimate	 Pride”	 ภายใต้แนวคิด	 “ย่ิงกว่าท่ีสุด	 คือ 
ความประทับใจไม่รู้จบ”	โดยยกระดับการมอบความพิเศษท่ีมากย่ิงข้ึน 
ครอบคลุมทั้ง	360	องศา	ประกอบไปด้วย
 1) Ultimate Digital Life	สิทธิพิเศษหลากหลายเพื่อตอบโจทย์
ชีวิตดิจิตอล	ทั้งส่วนลดพิเศษสำาหรับมือถือ	และเอไอเอส	ไฟเบอร์	
รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ	
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 2) Ultimate Pretty and Lucky Number	เลอืกรับเบอร์สวยหรอื 
เบอร์มงคล	พร้อมรับสิทธิเซเรเนด	แพลตินั่ม	และผู้ช่วยส่วนตัว		
 3) Ultimate Wealth & Investment	ร่วมกบัพารท์เนอร์เพือ่มอบ
สทิธพิเิศษความคุม้คา่ในดา้นการเงนิการลงทุน	และดา้นประกนัภยั	
 4) Ultimate Surprises	ให้ลูกค้าลุ้นรับของขวัญประสบการณ์
พิเศษ	อาทิ	ทริปสำาหรับลูกค้าคนพิเศษ
 5) Ultimate Lifestyle Privileges	มอบประสบการณเ์หนอืระดบั	
ด้วยสิทธิพิเศษ	อาทิ	ส่วนลดร้านค้า	สิทธิพิเศษที่จอดรถ	บริการ
เครื่องดื่มฟรีที่สนามบิน
 6) Ultimate Dining	 ที่สุดของประสบการณ์ความอร่อย	 ด้วย
ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษหลากหลายจากร้านอาหารชื่อดัง	
	 โดยตลอด	12	ปีที่ผ่านมา	เอไอเอส	เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่
ส่งมอบบริการและสิทธิพิเศษเหนือระดับให้กับลูกค้ามาโดยตลอด 
ซ่ึงการคัดสรรสิทธิพิเศษต่างๆ	 เกิดจากความมุ่งมั่นศึกษา
พฤติกรรมของลูกค้าในเชิงลึก	 เพื่อออกแบบเป็นบริการท่ีเหมาะ
กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม	(Segmentation)	และพัฒนาต่อยอดไปสู่การ
ดูแลลูกค้าที่เหมาะกับแต่ละบุคคล	(Personalization)	ทำาให้ลูกค้า
เอไอเอส	เซเรเนด	เกดิความผกูพัน	รูส้กึถงึความเป็นคนพเิศษ	และ
ด้วยตัวเลขที่แสดงความพึงพอใจของลูกค้าในไตรมาส	1	ปี	2559	
ที่สูงถึงร้อยละ	88	และมี	Net	Promoter	Score	(NPS)	เป็นบวก	
อย่างต่อเนื่อง	 เป็นสิ่งท่ีพิสูจน์ถึงความสำาเร็จของการดูแลลูกค้า
คนพิเศษด้วยโปรแกรม	เอไอเอส	เซเรเนด	ถือได้ว่าเอไอเอสเป็น 
ผู้ให้บริการท่ีสร้างความแตกต่างในงานบริการด้านการดูแลลูกค้า
และสิทธิพิเศษให้กับตลาดโทรคมนาคมไทย
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	 เอไอเอสได้ริ เริ่มดำาเนินโครงการ	 “AIS	 Innovat ion 
Transformation”	ขึ้นในปี	พ.ศ.	2558	 เพื่อเป็นการรวบรวมและ
ติดตามการทำาโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ	 อย่างเป็นระบบ
และเกิดความสะดวกต่อการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร
จากเดมิท่ีการคดิคน้และพัฒนานวัตกรรมจะถกูกระจายอยู่ในแตล่ะ 
สายงานตามความรับผิดชอบ	 โครงการ	AIS	 Innovation 

โครงการวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรมของเอไอเอส

เอไอเอสใช้งบประม�ณในก�รวิจัยพัฒน�และสร้�งนวัตกรรม ประม�ณ 50 ล้�นบ�ท ในปี 2559 ซ่ึงถือว่�
เป็นต้นทุนก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พ อันเกิดจ�กก�รเน้นคว�มร่วมมือกับพันธมิตรท�งธุรกิจ
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กรอบก�รพัฒน�นวัตกรรม

Transformation	 ยังมีเป้าหมายในการสร้างให้เอไอเอสเป็น	
“องค์กรแห่งนวัตกรรม”	 กระตุ้นให้พนักงานมีการคิดค้น	 พัฒนา	
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงบวกใหม่ๆ	 ซ่ึงจะทำาให้เป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน	และสรา้งช่องทางการจดัหารายไดใ้น 
รูปแบบใหม่	 โดยกรอบการดำาเนินงานภายใต้	AIS	Innovation	
Transformation	เป็นดังต่อไปนี้
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	 กรอบการดำาเนินงานทางด้านนวัตกรรมจะถูกขับเคลื่อนโดย
สำานักความรว่มมอืทางดา้นนวตักรรม	(Innovation	Collaboration	
Officer)	โดยครอบคลุมตั้งแต่
	 1.	การกำาหนดแหล่งท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์	 หรือ 
	 	 creativity	ที่เปิดกว้างทั้งจากภายในและภายนอก	ผ่านการ 
	 	 ดำาเนินงานด้วยเอไอเอสและบริษัทย่อยเอง	 หรือผ่านการ 
	 	 ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย	 และองค์กร 
	 	 ภาครัฐต่างๆ		
	 2.	การนำาความคดิสรา้งสรรคท์ี่ไดม้าทำาการคดัเลือก	ปรบัปรงุ 
	 	 และทดสอบ/ทดลองเบ้ืองตน้	เพ่ือศกึษาความเป็นไปได	้โดย 
	 	 เอไอเอสจัดให้มีศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
	 	 (Innovation	Center)	เป็นผู้ดำาเนินการ	
	 3.	การนำาเสนอผลการทดสอบ/ทดลองตอ่คณะกรรมการกำากบั 
	 	 การดำาเนนิงานโครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
	 	 ด้านนวัตกรรม	(Innovation	Competitive	Development	 
	 	 Steering	Committee)	ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแทน	ผูบ้รหิาร 
	 	 จากสายงานต่างๆ	 โดยมีหัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน 
	 	 เทคโนโลยี	 เป็นประธานเพื่อพิจารณาว่าแนวคิดดังกล่าว 
	 	 สมควรนำาไปใช้งาน	หรอืพัฒนาตอ่ยอดเป็นสนิคา้และ/หรอื 
	 	 บริการของเอไอเอสต่อไปหรือไม่

	 สำาหรับ	 ศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 ซ่ึงเป็น 
แกนกลางของกรอบการดำาเนนิงานนัน้	นอกจากจะทำาหนา้ท่ีศกึษา 
ความเป็นไปได้และทดสอบ/ทดลองนวัตกรรมท่ีมีการคิดค้นข้ึน 
มาแล้ว	 ยังถูกกำาหนดให้เป็นศูนย์รวมของการสร้างและส่งเสริม 

นวัตกรรมขององค์กร	 โดยการทำางานของศูนย์การศึกษาวิจัยและ 
พฒันานวตักรรม	จะประกอบไปดว้ย	คณะทำางานท่ีมาจากสายงาน 
ต่างๆ	เช่น		วิศวกรรม	เทคโนโลยีและสารสนเทศ	การตลาด	และ 
การบริการลูกค้า	 เป็นต้น	 และใช้หลักการทำางานแบบหน่วยงาน 
เสมือนจรงิ	กลา่วคอื	พนกังานจะรวมกลุม่กนัและสรา้งทีมงานข้ึนมา 
โดยมีรูปแบบการทำางานร่วมกันเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่ง 
ในองค์กร	 โดยสมาชิกแต่ละท่านก็ยังคงมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลัก 
ตามหน่วยงานที่สังกัดอยู่เช่นเดิม	แต่จะมาร่วมกันศึกษา	ทดลอง 
ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านต่างๆ	 ตามท่ีแต่ละคณะทำางาน 
จะไดร้บัมอบหมาย	และจะเรยีกแตล่ะคณะทำางานนีว่้า	Lab	ปัจจบัุนนี ้
ภายใตศ้นูย์การศกึษาวจิยัและพฒันานวัตกรรม	ม	ีLab	ท้ังหมดดงันีี้
	 •	 เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
	 •	 โครงข่ายโทรคมนาคม
	 •	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 •	 การเกษตรอัจฉริยะ
	 •	 บ้านอัจฉริยะ
	 •	 ระบบการศึกษาอัจฉริยะ
	 •	 ระบบการแพทย์และสุขภาพอัจฉริยะ
	 •	 ระบบขนส่งอัจฉริยะ
	 •	 พลังงานอัจฉริยะ
	 •	 ธุรกิจค้าปลีกอัจฉริยะ
	 โดยนอกจาก	10	Labs	ดังกล่าว	ซึ่งจะอยู่ในรูปของนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีใหม่	 หรือ	 นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ	 แล้ว	
ศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยังให้การสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการทำางานใหม่อีกด้วย	 โดยจะมอง
เป็นรายโครงการ	ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกจัดอยู่ใน	10	Labs	ข้างต้น

ตัวอย่างนวัตกรรม
1. นวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการ	เพื่อนำามาให้บริการและสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับเอไอเอส

 ชื่อโครงการ Digital	Agriculture	Platform	Phase	I
 คำาอธิบาย การสรา้งระบบท่ีเป็นตวักลางการเชือ่มตอ่ระหวา่งคนในเมอืงกบัเกษตรกร	เพือ่การขายสนิคา้การเกษตร	รวมถงึ 
	 	 	 การสนบัสนนุเกษตรประณตี	และมีการนำาระบบ	IOT	มาใช้	เพือ่เป็นการสรา้งพืน้ฐานความเข้าใจเรือ่งเทคโนโลย ี
	 	 	 Internet	of	Things	ให้กับทั้งผู้พัฒนาโครงการและผู้ใช้บริการ
 งบประมาณ 2	ล้านบาท	(ส่วนของปี	พ.ศ.	2559)
 สถานะโครงการ อยู่ในช่่วงดำาเนินการ
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	 ถึงแม้ว่าเอไอเอสจะมีความเช่ียวชาญในเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและมีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ	
มากมาย	แต่ก็ยังอยู่ในระดับของผู้ใช้เทคโนโลยี	และจำากัดอยู่แค่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก	ดังนั้น 
เพ่ือเติมเต็มความสามารถท้ังในด้านการสร้างนวัตกรรม	 และการขยายความรู้ออกไปสู่อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ	 เอไอเอสจึงให้ 
ความสำาคัญต่อการสร้างนวัตกรรมผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายรูปแบบ
 1. การรว่มมือกบัพนัธมติรทางธรุกจิท่ีมีความเช่ียวชาญ	ซ่ึงทำาให้เอไอเอสสามารถเขา้ถงึบุคลากร	นกัวจิยั	และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ของ 
	 	 พนัธมิตร	รวมท้ังไดป้ระโยชนจ์ากความสามารถในการทำาวจิยัและพฒันาข้ันสงูของพนัธมิตร	โดยไมก่อ่ให้เกดิตน้ทุนการดำาเนนิงาน 
	 	 ที่สูง	ขณะเดียวกัน	พันธมิตรก็จะได้ประโยชน์จากการรับทราบมุมมองใหม่ๆ	และความคิดสร้างสรรค์ในมุมของผู้ให้บริการด้าน 
	 	 ดิจิทัลไลฟ์จากเอไอเอส	เพื่อนำาไปต่อยอดแนวทางการดำาเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพันธมิตร	รวมทั้งพันธมิตรสามารถ 
	 	 นำาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ดังกล่าวมาทดลองใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงกับเอไอเอสและลูกค้าของเอไอเอสได้	ซึ่งจะช่วยให้พันธมิตร 
	 	 สามารถนำาไปขยายผลกบัลกูคา้รายอ่ืนของพนัธมติรตอ่ไป	ยกตวัอยา่งเช่น	โครงการความรว่มมอืศนูย์นวตักรรมรว่มกบัหัวเหวย่ 

2. นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีใหม่	เป็นการได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีการผนวกกลยุทธ์ 
	 ทางด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมของเอไอเอสเข้าไปด้วย	 	 โดยเทคโนโลยีใหม่น้ีสามารถทดแทนเทคโนโลยี 
	 ท่ีมอียูเ่ดมิ	ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้เอไอเอสสามารถลดตน้ทุนการดำาเนนิงานและ	สรา้งฐานรายไดจ้ากการให้บรกิารในรปูแบบใหม่แลว้ 
	 ยังสร้างความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ	ให้กับเอไอเอส

3. นวัตกรรมท่ีเป็นการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำางานใหม	่ท่ีมปีระสทิธภิาพมากข้ึน	ช่วยลดระยะเวลาการดำาเนนิงานและตน้ทุน 
	 การดำาเนินงาน	และสามารถนำามาทดแทนกระบวนการของเดิมที่มีอยู่ได	รวมทั้งสามารถสร้างฐานรายได้ใหม่ในการให้บริการ	หรือ 
	 สร้างความสามารถในการแข่งขันรูปแบบใหม่ให้กับเอไอเอส

ก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ยนอก

AIS	Innovation	Center

ความร่วมมือกับพันธมิตร

มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ พันธมิตรทางธุรกิจ

 ชื่อโครงการ SQream,	fast	SQL	database	to	reduce	HW	footprint
 คำาอธิบาย ศกึษาและพฒันารูปแบบการนำาเทคโนโลยีใหม	่มาใช้กบังานฐานข้อมลู	ท่ีให้ความรวดเรว็สงูขึน้	ลดความตอ้งการ 
	 	 	 ของอุปกรณ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	เพื่อเพิ่มความสามารถให้การดำาเนินงานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล 
	 	 	 ซึ่งมีประมาณมาก	ด้วยการใช้ต้นทุนที่ต่ำาลง
 งบประมาณ 4.5	ล้านบาท	(ส่วนของปี	พ.ศ.	2559)
 สถานะโครงการ อยู่ในช่่วงดำาเนินการ

 ชื่อโครงการ Equinox	App	Server
 คำาอธิบาย เป็นการสร้างซอฟแวร์	แพลตฟอรม์ท่ีเป็นตวักลางช่วยแกปั้ญหาความซับซ้อนและการเข้ากนัไมไ่ดใ้นการเช่ือมตอ่ 
	 	 	 โปรแกรมต่างๆ	เข้ากับระบบโทรคมนาคม	ช่วยให้การพัฒนา	ซอฟต์แวร์	แอปพลิเคชัน	ทำาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 งบประมาณ 40	ล้านบาท	(ส่วนของปี	พ.ศ.	2559)
 สถานะโครงการ อยู่ในช่่วงดำาเนินการ

รายงานประจำาปี 2559 036



	 	 ผูใ้ห้บรกิารสือ่สารและเทคโนโลยีโทรคมนาคมชัน้นำา	ในชือ่ 
	 	 โครงการวา่	Joint	Innovation	Center	หรอื	JIC	ท่ีเริม่มาตัง้แต ่
	 	 ปี	พ.ศ.	2555	ในส่วนของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย	(Mobile 
	 	 Innovation	Center	 :	MIC)	 ซ่ึงตัวอย่างของความสำาเร็จ 
	 	 ท่ีได้เคยกล่าวไปแล้วเมื่อปีท่ีผ่านมา	 คือ	 การพัฒนา 
	 	 นวัตกรรม	“3G	2100MHz	6	Sectors”	ที่ถูกนำามาใช้งาน 
	 	 จริงในการรองรับปริมาณการใช้งานดาต้าของลูกค้า 
	 	 ท่ีเพิ่มขึ้น	 โดยท่ีเอไอเอสไม่จำาเป็นต้องเพ่ิมความถี่หรือ 
	 	 จำานวนสถานีฐาน	ทำาให้เกิดการประหยัดต้นทุนการดำาเนินงาน 
	 	 ต่อมา	ในปี	พ.ศ.	2558	เอไอเอสและหัวเหว่ย	ไดข้ยายความ 
	 	 ร่วมมือไปครอบคลุมถึงเทคโนโลยีโครงข่าย	 (Network 
	 	 Innovation	Center:	NIC)	 เทคโนโลยีด้านไอซีที	 และ 
	 	 แอปพลิเคชัน	(Application	Innovation	Center:	APIC) 
	 	 รวมเป็น	3	แกนหลกัของความร่วมมอื	โดยตวัอย่างโครงการ 
	 	 ท่ีอยู่ในช่วงของการศึกษาทดลอง	 เช่น	 โครงการ	 พัฒนา 
	 	 เทคโนโลยีการใช้งานอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์สำาหรับโครงข่าย 
	 	 หลักที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความเรียบง่าย	เป็นต้น
 2. การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ	 เพื่อ 
	 	 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 โดยเฉพาะความรู้ในอุตสาหกรรม 
	 	 ท่ีเกี่ยวเนื่องกันและอุตสาหกรรมอื่นๆ	 นอกเหนือจาก 
	 	 โทรคมนาคม	 ซึ่งเอไอเอสไม่มีความถนัด	 โดยเอไอเอสได้ 
	 	 ประโยชน์จากการนำาความรู้มาใช้ต่อยอดในการพัฒนา 
	 	 นวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆ	เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่ 
	 	 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ	 สร้างฐานรายได้ใหม่	 รวมท้ังสร้าง 
	 	 การเชือ่มต่อระหว่างบคุลากรและนักศึกษาจากมหาวิยาลัย 
	 	 และสถาบันวิจัยดังกล่าว	 ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยและ 
	 	 สถาบันวิจัย	 ก็จะได้ประโยชน์จากการนำางานวิจัยท่ีดำาเนิน 
	 	 การอยู่มาพฒันาให้เกดิเป็นธรุกจิจริง	หรอืไดร้บังบประมาณ 
	 	 สนับสนุนงานวิจัยและข้อมูลท่ีสำาคัญต่างๆ	 จากเอไอเอส 
	 	 เป็นตน้	ทำาให้งานวิจยัดงักลา่วไดรั้บการยอมรับในเชิงปฏบัิต ิ
	 	 และเป็นรูปธรรมมากข้ึน	 ยกตัวอย่างเช่น	 โครงการความ 
	 	 ร่วมมือกับสถาบัน	 Knowledge	 Exchange	 (KX) 
	 	 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า	ธนบุรี	ชื่อโครงการ	“Internet 
	 	 of	Things	for	Farm”

ก�รดำ�เนินกิจกรรมภ�ยในองค์กรเพ่ือส่งเสริม
ก�รเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
	 ในปี	2559	เอไอเอสได้ดำาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้	 เพื่อกระตุ้น
ให้พนกังานเกดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละพฒันานวตักรรมใหม่ๆ	เพือ่
ยกระดับประสิทธิภาพการทำางานและต้นทุนการดำาเนินงาน	 และ
ต่อยอดสู่การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ	ให้แก่องค์กร
 1. นทิรรศการนวตักรรม	“InnoLympic”	กจิกรรมท่ีเปิดพืน้ท่ีให้ 
	 	 พนักงานเอไอเอสจากทุกภาคส่วนได้นำาผลงานด้าน 
	 	 นวตักรรมของตนเอง	กลุม่เพือ่น	หรอืสายงาน	มาจดัแสดง 
	 	 และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานรายอ่ืนๆ	 มีการเปิด 
	 	 โอกาสให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด	 ความรู้	 
	 	 และเช่ือมต่อนวัตกรรมท่ีแต่ละหน่วยงานได้พัฒนาข้ึนมา 
	 	 เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน	 และเกิดการ 
	 	 เชื่อมโยงของพนักงานจากแต่ละสายงาน	นอกจากนี้	ยังได้ 
	 	 รับเกียรติจากผู้บริหาร	พนักงานตัวอย่าง	และผู้เชี่ยวชาญ 
	 	 ภายนอกองค์กรในการบรรยายหัวข้อท่ีน่าสนใจในเชิง 
	 	 นวัตกรรมท่ีจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานกล้าท่ีจะนำาเสนอ 
	 	 ไอเดียใหม่ๆ	 เพ่ือประโยชน์ของตนเองและองค์กรได้	 โดย 
	 	 นิทรรศการนวัตกรรม	InnoLympic	 จัดข้ึนเป็นระยะเวลา 
	 	 2	วัน	และมีพนักงานเข้าร่วมงานกว่า	1,000	คน	รวมทั้ง 
	 	 ได้รับเสียงโหวตให้มีการจัดขึ้นอีก	 โดยหมุนเวียนสถานท่ี 
	 	 จัดงานไปตามสำานักงานส่วนภูมิภาคด้วย

 2. การจัดกิจกรรมสัมมนาย่อย	(InnSpire	Talk)	 เป็นการนำา 
	 	 เรื่องราวทางเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีอยู่ในความสนใจ	 มา 
	 	 นำาเสนอผา่นการบรรยายกลุม่ยอ่ย	เพือ่ให้พนกังานรบัทราบ 
	 	 ผ่านผู้บรรยายท่ีเป็นพนักงานของเอไอเอส	 และสร้างเวที 
	 	 ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน	 อันจะนำาไปสู่การรวมกลุ่ม 
	 	 สร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ	 โดยกิจกรรมนี้ถูกจัดข้ึนเป็น 
	 	 ประจำาทุกเดือนในแต่ละครั้ง	 มีพนักงานผู้สนใจเข้าร่วม 
	 	 ประมาณ	50-150	คน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)037



ปัจจัยความเสี่ยง

	 เอไอเอสให้ความสำาคัญกับการมีระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ีดี	 เพื่อให้สามารถดำาเนินงานต่อไปได้ในทุกสภาวการณ์	
โดยกำาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซ่ึงมีประธาน
กรรมการบริหาร	 เป็นประธาน	 และผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละ
สายงานเป็นกรรมการ	 ได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส	 เพ่ือ
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน	 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
อย่างมนียัสำาคญักบัการดำาเนนิงาน	ฐานะการเงนิ	หรือการดำารงอยู่
ของเอไอเอสและบริษัทในเครือ	การกำาหนดมาตรการควบคุมและ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	อันจะเป็นการ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 และ
การทบทวนประเด็นความเสี่ยงของเอไอเอส	 โดยได้นำาเสนอผล 
การบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในทุกไตรมาส	 ท้ังนี้ 
รายละเอียดเพิม่เตมิเรือ่งการบรหิารความเสีย่งของเอไอเอส	ปรากฎ 
อยู่ในหัวข้อ	 “การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	และการ
ตรวจสอบภายใน”	หน้า	83
	 โดยในปี	2559	 มีปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบอย่าง 
มีนัยสำาคัญ	ดังนี้

1. คว�มเส่ียงด้�นกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
1.1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ กฎ ระเบียบ 
 ข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแล
	 เอไอเอสประกอบกิจการ	 ภายใต้การกำากับดูแลของคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	ซ่ึง	กสทช.	ในฐานะองคก์รผูก้ำากบั
ดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคม	มีอำานาจตามกฎหมายในการ
ออกกฎ	ระเบียบ	หรือข้อบังคับเพื่อกำากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมของผู้ได้รับใบอนุญาต	ซึ่งการออกกฎ	ระเบียบ	หรือ
ข้อบังคับในอนาคตของ	 กสทช.	 เช่น	 การกำาหนดโครงสร้างและ
อัตราค่าบริการ	 หรือการกำาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค	 อาจทำาให้ความสามารถใน 
การทำากำาไรของบริษัทลดลง	 และ/หรือ	 ต้นทุนในการให้บริการ
ของบริษัทสูงข้ึน	 อย่างไรก็ตามเอไอเอสมีสิทธิท่ีจะฟ้องร้องให้ 
หน่วยงานผู้ออกกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	ข้อบังคบั	เพกิถอนการ 
ประกาศใช	้ตลอดจนเรียกรอ้งคา่เสยีหายจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
ได้	ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่ากฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	
ข้อบังคับนั้นๆ	 กระทบสิทธิของเอไอเอส	 หรือเอไอเอสได้รับการ
ปฏบัิตอิย่างไมเ่ป็นธรรม	นอกจากนี	้ในกรณท่ีีเอไอเอสมีความเห็น
วา่รา่งกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	ข้อบังคบั	ท่ีจะประกาศเพือ่
ใช้บังคับในอนาคตโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กสทช.	 เอไอเอสในฐานะผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมถือเป็น 
ผูมี้สว่นไดเ้สยีโดยตรง	ย่อมจะไดรั้บเชิญให้ร่วมแสดงความคดิเห็น
ก่อนการออกกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	ข้อบังคับ	ดังนั้น	

บริษัทจะใช้โอกาสดังกล่าวแสดงความเห็น	 เสนอแนะ	 และ/หรือ	
คัดค้าน	หากการออกกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	ข้อบังคับ
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทอย่างร้ายแรง		
หรือหากการออกกฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	ข้อบังคับ	กระทำาไปโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1.2. ข้อพิพาทอันเนื่องจากภาษีสรรพสามิต (Excise Tax)
(1) บรษัิท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรว์สิ จำากดั (มหาชน) (เอไอเอส) 
 กับ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (ทีโอที)
	 บริษัท	 ทีโอที	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท
หมายเลขดำาท่ี	9/2551	 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการสำานักระงับ
ข้อพิพาท	 สำานักงานศาลยุติธรรม	 เรียกร้องให้เอไอเอสชำาระค่า 
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มจำานวน	31,463	ล้านบาท
	 โดยเมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2554	คณะอนุญาโตตุลาการได้
มีมติเป็นเอกฉันท์ชี้ขาดให้ยกคำาเสนอข้อพิพาทท้ังหมด	 โดยให้
เหตุผลสรุปได้ว่า	 เอไอเอสได้ชำาระหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
จงึไมเ่ป็นฝา่ยผดิสญัญา	ไมต่อ้งชำาระเงนิคา่ผลประโยชนต์อบแทน
เพิ่มเติมใดๆ	ให้แก่	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	ดังนั้น	ทีโอทีจึง
ไดย่ื้นคำารอ้งขอเพกิถอนคำาช้ีขาดดงักลา่วตอ่ศาลปกครองกลาง	ซ่ึง
ต่อมาในวันที่	11	สิงหาคม	2559	ศาลปกครองกลางมีคำาพิพากษา
ยกคำาร้องของทีโอที	 โดยศาลได้ให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ไม่มีกรณีท่ี
ปรากฎตอ่ศาลวา่การยอมรบัหรอืการบังคบัตามคำาชีข้าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน	จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำาพิพากษาให้เพิกถอน
คำาช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ	 และทีโอทีได้ยื่นอุทธรณ์คำา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด	 ซ่ึงกระบวนการพิจารณาอาจใช้
เวลาหลายปี
	 ท้ังนี	้หากเอไอเอสเป็นฝา่ยแพค้ด	ีอาจตอ้งชำาระเงนิตามท่ีทีโอที 
เรยีกรอ้ง	แตอ่ย่างไรกต็ามผูบ้รหิารเช่ือวา่ผลของคดนีา่จะคลีค่ลาย
ไปในทางท่ีดี	 เนื่องจากเงินส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวเป็นจำานวน
เดียวกันกับภาษีสรรพสามิตท่ีบริษัทได้นำาส่งแล้วตามซ่ึงคณะ 
อนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ยกคำาเสนอ 
ก่อนหน้านี้
(2) บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด (ดีพีซี) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
 เอไอเอส กบั บรษัิท กสท โทรคมนาคม จำากดั (มหาชน) (กสท)
	 กสท	 ได้ย่ืนคำาเสนอข้อพิพาทหมายเลขดำาท่ี	3/2551	 ต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ	 สำานักระงับข้อพิพาท	 สำานักงานศาล
ยุติธรรม	 เพื่อเรียกร้องให้	 ดีพีซี	 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส	
ชำาระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมอีกจำานวน	2,449	ล้านบาท	ตาม
สญัญาให้ดำาเนนิการให้บรกิารวทิยุคมนาคมระบบเซลลลูา่ร	์พรอ้ม 
เรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ	1.25	ต่อเดือนของจำานวนเงินที่ค้าง
ชำาระในแตล่ะปี	นบัตัง้แตว่นัผดินดัจนกวา่จะชำาระเสรจ็สิน้รวมเป็น
เงินทั้งหมดจำานวน	3,410	ล้านบาท	ซึ่งจำานวนเงินส่วนแบ่งรายได้ 

รายงานประจำาปี 2559 038



ดังกล่าวเป็นจำานวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตท่ีดีพีซีได้นำาส่ง
ตั้งแต่	16	กันยายน	2546	ถึงวันที่	15	กันยายน	2550	และได้นำา 
มาหักออกจากส่วนแบ่งรายได้	 อันเป็นการปฏิบัติตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2546	ถูกต้องครบถ้วนแล้ว	
และมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
	 โดยในวันท่ี	1	 มีนาคม	2554	 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำา
ชี้ขาดให้ยกคำาเสนอข้อพิพาททั้งหมดของกสท	โดยให้เหตุผลสรุป
ไดว้า่	การชำาระหนีเ้ดมิเสรจ็สิน้	และระงบัไปแลว้	กสท	ไม่อาจกลบั
มาเรียกร้องส่วนที่อ้างว่าขาดไปได้อีก	ดีพีซี	จึงไม่เป็นผู้ผิดสัญญา	
ดังนั้น	กสท	จึงได้ยื่นคำาร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางในเวลาต่อมา	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2558	ศาล
ปกครองกลางได้มีคำาพิพากษายกคำาร้องของ	 กสท	 ท่ีฟ้องขอให้ 
เพกิถอนคำาช้ีขาดของคณะอนญุาโตตลุาการท่ีวนิจิฉัยให้ยกคำารอ้ง
ของ	กสท	โดยศาลได้ให้เหตุผลว่า	กสท	เป็นผู้มีหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การชำาระเงินส่วนแบ่งตาม
มติคณะรฐัมนตร	ีและไดย้อมรบัเงนิสว่นแบ่งรายไดค้งเหลอืพรอ้ม
กับการคืนหนังสือค้ำาประกันให้แก่ดีพีซีมาตลอด	 โดยมิได้ทักท้วง
แต่อย่างใด	 คำาวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจึงเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อสัญญา	ขณะนี้	 คดีดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
	 ทั้งนี้	หากดีพีซีแพ้คดี	อาจต้องชำาระเงินตามที่	กสท	เรียกร้อง 
แตอ่ย่างไรกต็าม	ผูบ้รหิารเช่ือว่าผลของคดนีา่จะคลีค่ลายไปในทาง
ท่ีด	ีเนือ่งจากเงนิสว่นแบ่งรายไดต้ามท่ี	กสท	เรียกร้องดงักลา่วเป็น
จำานวนเดยีวกนักบัภาษีสรรพสามิตท่ีบรษัิทไดน้ำาสง่ไปแลว้ตามซ่ึง
คณะอนญุาโตตุลาการไดพ้จิารณาและมีมตยิกคำาเสนอ	รวมถงึศาล
ปกครองกลางได้มีคำาพิพากษายกคำาร้องของ	กสท	ก่อนหน้านี้

1.3. ข้อพิพาทกรณเีงนิผลประโยชน์ตอนแทนจากรายไดค้า่เช่ือมตอ่ 
 โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)
	 สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.	2544	และประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	 พ.ศ.	2549	
ได้กำาหนดให้	 เอไอเอสมีหน้าท่ีทำาสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมกบัผูร้บัใบอนญุาตรายอ่ืน	โดยเอไอเอสเสนอจะนำาสง่
เงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	
ซ่ึงคำานวณจากรายไดส้ทุธติามอตัราและวิธคีดิคำานวณของเอไอเอส 
ให้แก่ทีโอที	แต่ทีโอทีต้องการให้เอไอเอสชำาระเงินส่วนแบ่งรายได้ 
จากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเอไอเอสได้รับท้ังจำานวน
ตามอัตรารอ้ยละท่ีกำาหนดไว้ในสญัญาอนญุาตฯ	โดยมิให้เอไอเอส 
นำาค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีถูกผู้ประกอบการรายอ่ืน
เรียกเก็บมาหักออกก่อน

	 ดังนั้น	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2554	ทีโอทีจึงได้มีหนังสือแจ้ง 
ให้เอไอเอสชำาระเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีเอไอเอสไดร้บัท้ังจำานวนตามอตัรารอ้ยละท่ีกำาหนด 
ไว้ในสัญญาอนุญาตฯ	 ของปีดำาเนินการท่ี	17-20	 เป็นเงินรวม	
17,803	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	1.25	ต่อเดือน	
แต่เอไอเอสไม่เห็นด้วยจึงได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านไปยังทีโอที 
รวมท้ังได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำาที่	19/2554	เพื่อให้มี 
คำาช้ีขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทน 
ดังกล่าว
	 ตอ่มา	ในวนัท่ี	26	กรกฎาคม	2557	ทีโอที	ไดย่ื้นคำาเสนอข้อพพิาท 
หมายเลขดำาท่ี	55/2557	 เรียกร้องให้เอไอเอสชำาระเงินส่วนแบ่ง
รายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดำาเนินการ 
ที่	21-22	เป็นเงินรวม	9,984	ล้านบาท	และต่อมาเมื่อ	ทีโอที	ได้มี 
หนังสือทวงถามให้เอไอเอสชำาระเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าเช่ือมต่อ 
โครงข่ายโทรคมนาคมของปีดำาเนินการท่ี	23-25	 เป็นเงินรวม	
8,368	ลา้นบาท	เอไอเอสจงึไดย่ื้นคำาเสนอข้อพพิาทหมายเลขดำาท่ี 
83/2559	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2559	พร้อมกับยื่นคำาร้องให้รวม 
การพิจารณาข้อพิพาทท้ังสามเข้าด้วยกัน	 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี
	 ท้ังนี้	 หากเอไอเอสแพ้คดี	 อาจต้องชำาระเงินตามท่ี	 ทีโอที 
เรยีกรอ้ง	แตอ่ย่างไรก็ตาม	ผูบ้รหิารเช่ือวา่คำาวนิจิฉัยช้ีขาดของคณะ 
อนุญาโตตุลาการน่าจะคลี่คลายไปในทางท่ีดี	 เน่ืองจากเอไอเอส 
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

1.4 ข้อพิพาทระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็น 
 บริษัทย่อยของเอไอเอส กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด 
 (มหาชน) (กสท) กรณี การปรับลดอัตราค่าใช้โครงข่ายร่วม 
 (Roaming) ระหว่างดีพีซี-บริษัท
	 ดีพีซีได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนญุาโตตลุาการเป็นข้อพพิาทหมายเลขดำาท่ี	27/2553	เรยีกรอ้งให้ 
กสท	เพิกถอนการกล่าวหาว่า	ดีพีซี	เป็นฝ่ายผิดสัญญาเนื่องจาก
การทำาสญัญาการใช้โครงข่ายระหวา่งเอไอเอส-ดพีซีี	ไมไ่ดร้บัความ
ยินยอมจาก	 กสท	 จึงจะแจ้งเลิกสัญญากับดีพีซี	 พร้อมกันนี้ยัง 
เรียกร้องให้	กสท	ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน	50	ล้านบาทด้วย
	 ต่อมา	 กสท	 จึงได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	
สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำาท่ี	62/2553	
เรยีกรอ้งให้ดพีซีี	ชำาระผลประโยชนต์อบแทนสว่นเพิม่ปีดำาเนนิการ
ท่ี	10-12	ท่ีเกดิจากการท่ีดพีซีีปรบัลดอัตราอัตราคา่ใช้โครงข่ายรว่ม 
(Roaming)	ระหวา่งดพีีซี-เอไอเอส	จาก	2.10	บาท	ลงเหลอื	1.10	บาท 
ในชว่งระหว่างวนัท่ี	1	เมษายน	2550-31	ธนัวาคม	2551	โดยมไิดร้บั 
อนุมัติจาก	 กสท	 ก่อน	 โดยมูลฟ้องคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น	2,000	
ล้านบาท	 และเบี้ยปรับอีกในอัตราร้อยละ	1.25	 ต่อเดือน	 นับแต่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)039



เดือนเมษายน	2553	เป็นต้นไป	นอกจากนี้	เมื่อวันที่	1	กันยายน	
2554	 กสท	 ได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำาที่	89/2554	เพิ่มเติม
ในสว่นปีดำาเนนิการท่ี	12	เป็นเงนิอีกจำานวน	113,211,582.68	บาท	
ซ่ึงภายหลงัสถาบันอนญุาโตตลุาการไดม้คีำาสัง่ให้รวมพจิารณาท้ัง	3	
ข้อพิพาทเข้าด้วยกัน	โดยขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี		
	 ทั้งนี้	หากดีพีซีแพ้คดี	อาจต้องชำาระเงินตามที่	กสท	เรียกร้อง 
แต่อย่างไรก็ตาม	 ผู้บริหารเช่ือว่าคำาวินิจฉัยช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการน่าจะคลี่คลายไปในทางท่ีดี	 เนื่องจากดีพีซีได้มี
หนังสือแจ้งการใช้อัตราค่าใช้โครงข่ายร่วม	 ในอัตรานาทีละ	1.10	
บาท	ต่อ	กสท	นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2549	เรื่อยมา	และ	กสท 
ได้มีหนังสือตอบอนุมัตินับแล้วตั้งแต่เวลาดังกล่าวจนถึงเดือน
มีนาคม	2550	 รวมท้ังได้มีหนังสืออนุมัติตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม	2552	 ด้วย	 ซ่ึงถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาท่ีเป็น 
ข้อพิพาทนั้น	 กสท	ก็มิได้มีหนังสือตอบปฏิเสธหรือคัดค้านมายัง 
ดีพีซีแต่อย่างใด	แต่อัตราค่าใช้โครงข่ายร่วม	ดังกล่าวเป็นอัตราที่
เหมาะสมตามราคาตลาด	ณ	ขณะนั้น	ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว

1.5. ข้อพิพาทระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็น 
 บริษัทย่อยของเอไอเอส กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด 
 (มหาชน) (กสท) กรณกีรรมสทิธิเ์สาอากาศ/เสาสงู และอุปกรณ ์
 แหล่งจ่ายกำาลังงาน
	 กสท	 ได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำาที่	8/2552	เมื่อวันที่	3	
กุมภาพันธ์	2552	เรียกร้องให้ดีพีซีส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์	เสา
อากาศ/เสาสงู	(Tower)	จำานวน	3,343	ตน้	พร้อมอุปกรณแ์หลง่จา่ย
กำาลังงาน	(Power	Supply)	จำานวน	2,653	เครื่อง	ตามสัญญาให้
ดำาเนนิการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลูา่ร	์หากไมส่ามารถ
ส่งมอบได้ให้ชดใช้เงินจำานวน	2,230	 ล้านบาท	 ซ่ึงดีพีซีเห็นว่า 
เสาอากาศ/เสาสูง	 (Tower)	 พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายกำาลังงาน 
(Power	Supply)	 มิใช่เคร่ืองหรืออุปกรณ์ตามท่ีกำาหนดให้ต้อง 
ส่งมอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งกระทำาระหว่างกัน
	 โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยชี้ขาด
ให้ยกคำาเสนอข้อพิพาททั้งหมดของ	 กสท	 ในเวลาต่อมา	 โดยให้
เหตุผลสรุปได้ว่าสิทธิของ	กสท	ในอันจะเรียกร้องให้ดีพีซีส่งมอบ
ทรพัย์สนิอันเป็นวตัถแุห่งสญัญานัน้	ตอ้งกระทำาภายหลงัวนัสิน้สดุ
สัญญาไปแล้ว	60	วัน	ดังนั้น	การที่	กสท	ทำาคำาเสนอข้อพิพาทจึง
นับว่าเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องก่อนครบกำาหนดระยะเวลาท่ีอาจให้
สิทธิตามสัญญาได้	ดังนั้น	กสท	ได้ยื่นคำาร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาด
ดงักลา่วตอ่ศาลปกครองกลางในวนัท่ี	25	ตลุาคม	2555	และขณะนี ้
อยู่ระหว่างการพิจารณาซ่ึงกระบวนการพิจารณาซ่ึงอาจใช้เวลา
หลายปี

	 ท้ังนี้	 หากดีพีซีเป็นผู้แพ้คดี	 อาจต้องชำาระเงินตามท่ี	 กสท 
เรียกร้อง	 อย่างไรก็ตามจากข้อโต้แย้งของ	 ดีพีซี	 ตามท่ีกล่าวไว้
ข้างต้น	ผู้บริหารจึงเชื่อว่าผลของคดีน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี

1.6 ข้อพพิาทกรณผีูใ้ชบ้รกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีโอนย้ายผูใ้ห้บรกิาร 
 จากบริษัท ไปยัง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด 
 (เอดับบลิวเอ็น) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส
	 ในวันที่	25	กันยายน	2557	บริษัท	ทีโอที	 จำากัด	(มหาชน)	
(ทีโอที)	 ย่ืนคำาเสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนญุาโตตลุาการ	เป็น	ข้อพิพาทหมายเลขดำาท่ี	80/2557	เรยีกรอ้ง
ให้เอไอเอสชำาระคา่เสยีหายสำาหรบัการโอนยา้ยท่ีเกดิขึน้ในระหวา่ง
เดือนพฤษภาคม	2556	 ถึงเดือนมิถุนายน	2557	 จำานวน	9,126 
ล้านบาท	 พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ	7.5	 ต่อปี	 โดยอ้างว่า 
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกรณีท่ีเอไอเอสดำาเนินการโอนย้าย 
ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระบบ	900	เมกะเฮิรตซ์	จากเอไอเอส 
ไปยังระบบ	2100	 เมกะเฮิรตซ์	 ท่ีให้บริการโดยเอดับบลิวเอ็น	
เป็นการผดิสญัญาอนญุาตให้ดำาเนนิการระหวา่ง	ทีโอที	กบั	เอไอเอส 
และต่อมาในวันที่	25	มีนาคม	2559	ทีโอที	ได้ยื่นคำาร้องขอแก้ไข
จำานวนเงินค่าเสียหายใหม่โดยระบุว่ามีความเสียหายจากการ 
กระทำาของเอไอเอสนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	2556	ถึงวันที่	30	
กันยายน	2558	อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญาอนุญาตรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
32,813	ล้านบาท
	 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในข้ันตอนของอนุญาโตตุลาการ	
โดยผูบ้รหิารเช่ือวา่ผลของข้อพพิาทดงักลา่ว	ไมน่า่จะมผีลกระทบ
อย่างมนียัสำาคญัตอ่งบการเงนิ	เพราะเอไอเอสไดป้ฏบัิตถิกูตอ้งตาม
ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว

1.7 ข้อพพิาทกรณีบรษัิทไม่ดำาเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูของผูใ้ช้บรกิาร 
 แบบชำาระค่าบริการล่วงหน้า
	 ตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	 ได้อาศัยอำานาจตาม 
ในประกาศ	กทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑก์ารจดัสรร	และบรกิารเลขหมาย 
โทรคมนาคมฯ	 มีคำาสั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 ท่ีมีการ
ให้บริการแบบชำาระค่าบริการล่วงหน้าทุกรายรวมท้ังเอไอเอส
ต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการแบบชำาระค่าบริการล่วงหน้า																
ทุกรายให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นภายในระยะท่ีกำาหนดไว้	 และต่อมา 
ได้มีคำาสั่งกำาหนดค่าปรับทางปกครองจำานวนวันละ	80,000	บาท					
ต่อเอไอเอสและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ในตลาดอีก	 
2	ราย	เริ่มตั้งแต่วันที่	6	กรกฎาคม	2555	จนกว่าจะปฏิบัติ	ตาม
คำาสั่งอย่างครบถ้วน	เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบการทั้ง	3	
รายดังกล่าว	 ยังมิได้ปฏิบัติตามคำาสั่งอย่างครบถ้วน	 ซ่ึงเอไอเอส
ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้มีการเพิกถอนคำาสั่งท้ัง	
2	ฉบับ	 เป็นคดีหมายเลขดำาที่	1858/2554	และ	หมายเลขดำาที่	
252/2556	ตามลำาดับ

รายงานประจำาปี 2559 040



	 ต่อมาในวันที่	19	พฤศจิกายน	2558	ศาลปกครองกลางได้มี 
คำาพิพากษาเพิกถอนมติและคำาสั่ง	 กสทช.	 กำาหนดค่าปรับทาง
ปกครอง	 เนื่องจากเห็นว่าการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้บริการย้อนหลัง	 ซ่ึงผู้ใช้บริการจะต้องเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล	 โดย	 กสทช.	 มิได้ออกมาตรการบังคับให้ระงับหรือ
ยกเลกิบรกิารได	้อีกท้ังมจีำานวนของผูใ้ช้บริการเป็นจำานวนมาก	ซ่ึง
เป็นการยากท่ีจะกระทำาไดห้ากไมไ่ดร้บัความร่วมมือจากผูใ้ช้บรกิาร 
มติและคำาสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เพราะเป็นการใช้
ดุลยพินิจในการกำากับดูแลเกินขอบเขตความจำาเป็น	 ก่อให้เกิด
ภาระแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก	 กรณีท่ี	 กสทช.	 อ้างเร่ือง
ประเด็นเพื่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยนั้น	มิใช่อำานาจหน้าที่
ของ	กสทช.
	 โดยในวันท่ี	18	 ธันวาคม	2558	 กสทช.	 ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด	 ซ่ึงขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด
	 ท้ังนี้ 	 หากเอไอเอสแพ้คดี	 อาจต้องชำาระเงินค่าปรับ 
ทางปกครองจำานวนวนัละ	80,000	บาท	เร่ิมตัง้แตวั่นท่ี	6	กรกฎาคม 
2555	จนกวา่จะปฏบัิตติามคำาสัง่ของ	กสทช.	โดยครบถว้นถกูตอ้ง	
อย่างไรก็ตามผู้บริหารเช่ือว่าข้อพิพาทในกรณีนี้น่าจะคลี่คลาย 
ไปในทางท่ีด	ีเนือ่งจากท่ีผา่นมา	กสทช.	และผูป้ระกอบการทุกราย 
ไดม้คีวามพยายามรว่มกนัในการจดัเกบ็ข้อมูลของผูใ้ช้บริการแบบ
ชำาระค่าบริการล่วงหน้า	 ให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติมาโดย
ตลอด	ซ่ึงลา่สดุ	กสทช.	และผูป้ระกอบการทุกราย	ไดร่้วมกนัพฒันา 
แอปพลเิคชัน	“2	แชะ”	ให้ผูใ้ชบ้รกิารแบบชำาระเงนิลว่งหนา้	สามารถ
ขอลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการผ่านตัวแทนจำาหน่ายเพ่ิมเติม 
จากการจัดเก็บในรูปของการกรอกแบบคำาขอลงทะเบียนและ
สำาเนาเอกสารประจำาตัว	โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งเข้าระบบของ 
ผู้ให้บริการเครือข่ายโดยตรง
	 แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลของผู้ใช้บริการแบบชำาระค่าบริการ 
ลว่งหนา้ท่ีได้จดัเกบ็อยู่ในขณะนีน้ัน้	อาจมีความไม่ถกูตอ้งสมบูรณ์
ทั้งหมดตามประกาศของ	กทช.	อันเนื่องมาจากตัวแทนจำาหน่าย
ของบริษัทท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศบางรายมิได้ดำาเนินการตามข้ันตอน 
และวิธีการจัดเก็บอย่างเคร่งครัด	อีกท้ังโดยข้อจำากัดของแอปพลิเคชัน 
“2	แชะ”	ท่ีพัฒนาข้ึนมานัน้	ไม่สามารถจำาแนกประเภทของภาพถ่าย
บัตรประจำาตัวท่ีผู้ใช้บริการถ่ายเพื่อลงใช้ทะเบียนได้อย่างแม่นยำา 
รวมท้ังผูป้ระกอบการยังไม่สามารถตรวจสอบประเภทของภาพถา่ย
ที่ส่งเข้ามาในระบบได้ทันที	ส่งผลให้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้รับเข้ามา 
ในระบบเป็นข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องสมบูรณ์	 เช่น	 เป็นภาพถ่ายอ่ืนๆ	
เป็นต้น	ทั้งนี้	 เอไอเอสมีความพยายามที่จะดำาเนินการตรวจสอบ 
และป้องกันปัญหาดังกล่าวท้ังท่ีเกิดจากตัวบุคลากร	 และ 
ระบบแอปพลิเคชัน	 โดยเอไอเอสได้พัฒนาแอปพลิเคชันในการ
ตรวจจับภาพถ่ายแบบออนไลน์	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาพถ่ายให้ตรงกับภาพถ่ายท่ีได้รับอนุญาตก่อนท่ีจะบันทึกข้อมูล

ลงในระบบ	 รวมท้ังได้ปรับปรุงวิธีการลงทะเบียนสำาหรับเอไอเอส
ช็อปมาใช้	Smart	Card	Reader	แทนการถ่ายภาพ	และได้ทำาการ
ประชาสัมพันธ์และปรับเพิ่มผลตอบแทนให้ตัวแทนจำาหน่ายเพื่อ
จูงใจให้มีการลงทะเบียนด้วยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน
สมบูรณ์	 และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับสำานักงาน	 กสทช.	
ท่ีมีดำาริในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

1.8 ข้อพิพาทกรณีเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้จากการ 
 ให้บริการเครือข่ายร่วม (National Roaming)
	 สืบเนื่องจากข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ 
ให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	ครัง้ท่ี	7	บรษัิท	ทีโอที	จำากดั	(มหาชน)	
(ทีโอที)	ตกลงให้เอไอเอสนำาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปให้ผู้ให้
บริการรายอื่นเข้ามาร่วมใช้โครงข่ายร่วมได้	 โดยเอไอเอสตกลง
จา่ยผลประโยชนต์อบแทนให้แกที่โอทีตามอัตรารอ้ยละของสญัญา
ข้อ	30	เอไอเอสจงึไดต้กลงทำาสญัญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม
กับบริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จำากัด	(เอดับบลิวเอ็น)	
และเรยีกเกบ็อตัราคา่ตอบแทนการใชโ้ครงข่ายจาก	เอดบับลวิเอน็ 
ตามท่ีตกลงไวใ้นสญัญา	และเอไอเอสกไ็ดน้ำารายไดจ้ากคา่ตอบแทน 
การใช้บริการท่ีเรียกเก็บจาก	 คำานวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 
ให้แก่ทีโอทีตามอัตราร้อยละที่กำาหนดไว้ในสัญญาอนุญาตฯ
	 ต่อมาทีโอที	 ได้มีหนังสือแจ้งมายังเอไอเอสว่านับตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม	2556	เอไอเอสชำาระเงนิผลประโยชนต์อบแทนจากรายได ้
จากการให้บริการเครือข่ายร่วมไม่ครบถ้วน	โดยทีโอทีเห็นว่าเรียก 
เก็บค่าใช้เครือข่ายร่วมจากเอดับบลิวเอ็นในอัตราค่าบริการท่ีต่ำากว่า 
ที่กำาหนดไว้ในสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม	โดยที่เอไอเอส 
มิได้แจ้งให้ทีโอทีเห็นชอบก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ทีโอทีจึงให้
ชำาระเงินผลประโยชน์เพิ่มเติมจากรายได้จากการให้บริการเครือ
ข่ายร่วมให้แก่ทีโอทีนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2556	 ถึงเดือน 
มิถุนายน	2558	 เป็นเงินจำานวน	13,341	 ล้านบาท	 แต่เอไอเอส 
ไมเ่ห็นดว้ยและไดม้หีนงัสอืชีแ้จงโตแ้ย้งทีโอที	โดยเอไอเอสเห็นวา่ 
การท่ีเรียกเก็บค่าบริการใช้โครงข่ายจากเอดับบลิวเอ็น	 ต่ำากว่า 
อัตราค่าบริการท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาการใช้โครงข่ายเป็นกรณีท่ี 
เอไอเอสจัดทำารายการส่งเสริมการให้กับผู้ใช้บริการท่ีปริมาณการ
เข้ามาใช้โครงข่ายรว่มเป็นจำานวนมาก	ซ่ึงรายการสง่เสรมิการขาย 
ในลกัษณะท่ีให้แกเ่อดบับลวิเอน็	เอไอเอสก็ไดแ้จง้ให้แกผู่ใ้ช้บรกิาร
โครงข่ายร่วมทุกรายท่ีมีปริมาณการใช้ถึงตามท่ีกำาหนดไว้	 และ
อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวเป็นอัตรา 
ค่าบริการท่ีไม่เกินกว่าอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วมท่ีกำาหนดไว้ 
ในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ	ครั้งที่	7	ดังนั้น	การกำาหนด
อัตราค่าใช้เครือข่ายร่วมตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว 
จึงไม่ต้องได้ความเห็นชอบจากทีโอที	

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)041



	 กรณีนี้หากทีโอทีนำาเรื่องเข้าสู่กระบวนอนุญาโตตุลาการ 
ผูบ้รหิารเช่ือวา่จะสามารถโตแ้ย้งไดเ้พราะเอไอเอสไดป้ฏบัิตถิกูตอ้ง 
ตามข้อสัญญาท่ีเกี่ยวข้องทุกประการแล้ว	 อีกท้ัง	 ณ	 ปัจจุบัน 
การกำากับดูแลในเร่ืองของการกำาหนดอัตราค่าบริการต่างๆ	อยู่ภายใต้ 
การกำากับดูแลของ	กสทช.

1.9 ข้อพิพาทระหว่างเอไอเอส กับ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) 
 (ทีโอที) กรณีกรรมสิทธิ์เสาอากาศ/เสาสูง
	 เอไอเอสได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำาที่	53/57	เมื่อวันที่	21	
กรกฎาคม		2557	ขอให้คณะอนญุาโตตลุาการมีคำาช้ีขาดว่าเสาอากาศ
มิใช่เครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินท่ีต้องส่งมอบให้แก่	 ทีโอที 
และให้เอไอเอสเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเสาอากาศและขอให้ 
ทีโอที	คืนเงินส่วนแบ่งรายได้จากการนำาเสาไปหาประโยชน์ท่ีเอไอเอส 
ชำาระไปแลว้ให้คนื	เนือ่งจากเอไอเอสเห็นวา่เสาอากาศมิใช่เครือ่งมอื 
และอุปกรณ์ในการดำาเนินกิจการระบบ	เซลลูล่าร์	900	ตามสัญญา
ให้ดำาเนินกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 (Cellular	Mobile 
Telephone)	ดังนั้นจึงไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบให้แก่ทีโอที
	 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในข้ันตอนของอนุญาโตตุลาการ	
โดยผู้บริหารเช่ือว่าข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปในทางท่ีดี	
เนือ่งจากเอไอเอสและทีโอทีอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงดำาเนนิการ
ทางธุรกิจเป็นพันธมิตรร่วมกัน

1.10 ข้อพพิาทกรณบีริษัท ทีโอที จำากดั (มหาชน) (ทีโอที) เรยีกรอ้ง 
 ให้เอไอเอส ส่งมอบกรรมสิทธิ์อุปกรณ์ระบบในการให้บริการ 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ 900
	 ตามท่ีทีโอทีได้เรียกร้องให้เอไอเอสส่งมอบกรรมสิทธิ์อุปกรณ์
ระบบในการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบเซลลลูาร	์900	ไดแ้ก	่
ระบบ	Billing	ระบบ	Intelligence	Network	(IN)	ระบบบริการเสริม	
(Value	Added	Service)		ระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	
(Customer	Relation	Management)	ระบบ	Systems	Application	
and	Product	(SAP)	ระบบรับชำาระเงิน	เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง	
ระบบผลิตและควบคุมการใช้งานบนบัตรเติมเงิน	 ระบบบริการ
ลูกค้า	 และการออกใบแจ้งหนี้	 ติดตามหนี้	 ระบบบริหารจัดการ
ร้านเทเลวิซและดีลเลอร์	 ระบบการจัดการโครงข่าย	 ระบบเก็บ
ฐานข้อมูลลูกค้า	 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์บริการเสริม	
สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน	และอะไหลบ่ำารุงรักษา	ให้แกที่โอทีตามสญัญา
อนญุาตให้ดำาเนนิกจิการบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	โดยทีโอทีเห็นวา่ 
ทรัพย์สินดังกล่าวท้ังหมด	 เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเอไอเอส
จัดหามาไว้สำาหรับดำาเนินการระบบ	 เซลลูลาร์	900	 ซ่ึงเอไอเอส 
มีหน้าท่ีต้องส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ทีโอทีตามสัญญาอนุญาต	
แตบ่รษัิทเห็นวา่อุปกรณร์ะบบดงักลา่ว	ตามท่ีทีโอทีเรยีกรอ้งมานัน้	
มิใช่เครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ในการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบ

เซลลูลาร์	900	ตามที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตฯ	ที่เอไอเอสจะต้อง
ส่งมอบให้แก่ทีโอที	 โดยเอไอเอสเห็นว่าระบบดังกล่าวเป็นเครื่อง
มือที่บริษัทใช้สนับสนุนในการให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น
	 ในกรณหีากทีโอทีใชส้ทิธนิำาข้อพิพาทเขา้สูก่ระบวนการอนญุา 
ตุลาการ	 ผู้บริหารเช่ือว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะสามารถเจรจา 
ไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้	 เนื่องจากปัจจุบันเอไอเอสกับ 
ทีโอทีอยู่ระหว่างดำาเนินการทางธุรกิจเพื่อเป็นพันธมิตรกัน

1.11 ข้อพิพาทกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม 
 จากการทำาข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั้งที่ 6 และ 7
	 เมื่อวันที่	30	กันยายน	2558	เอไอเอสได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท
หมายเลขดำาที่	78/2558	ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	สำานักระงับ
ข้อพิพาท	 สำานักงานศาลยุติธรรม	 เพื่อมีคำาช้ีขาดให้ข้อตกลง
ต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำาเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	
(Cellular	Mobile	Telephone)	ครั้งที่	6	ซึ่งกระทำาขึ้นเมื่อวันที่	15	
พฤษภาคม	2544	และ	ครัง้ท่ี	7	ซ่ึงกระทำาข้ึนเม่ือวนัท่ี	20	กนัยายน 
2545	มผีลผกูพันเอไอเอส	และบรษัิท	ทีโอที	จำากดั	(มหาชน)	(ทีโอที) 
ให้ต้องปฏิบัติตามจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด	และเอไอเอสไม่มีหน้าที่
ตอ้งชำาระผลประโยชนต์อบแทนตามท่ี	ทีโอที	ไดมี้หนงัสอืลงวนัท่ี	29 
กันยายน	2558	เรื่องขอให้ชำาระผลประโยชน์ตอบแทน	แจ้งมายัง
เอไอเอสให้ชำาระเงนิเพิม่จำานวน	72,036	ลา้นบาท	โดยกลา่วอ้างวา่ 
การทำาข้อตกลงตอ่ท้ายสญัญาครัง้ท่ี	6	และ	7	เป็นการแกไ้ขสญัญา
ในสาระสำาคัญทำาให้	 ทีโอที	 ได้ผลประโยชน์ตอบแทนต่ำากว่าท่ี
กำาหนดในสัญญาหลัก	
	 ตอ่มาวนัท่ี	30	พฤศจกิายน	2558	ทีโอที	ย่ืนคำาเสนอขอ้พพิาท	
คดีเลขท่ี	122/2558	 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 สำานักระงับ 
ข้อพิพาท	สำานักงานศาลยุติธรรมเพื่อแก้ไขจำานวนเงินที่เรียกร้อง
ผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น	62,773	ล้านบาท	เนื่องจากการ
ปรับปรุงอัตราร้อยละในการคำานวณส่วนแบ่งรายได้	 ข้อพิพาทนี้
เป็นเรื่องเดียวกับข้อพิพาทที่	78/2558
	 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในข้ันตอนของอนุญาโตตุลาการ	
โดยผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่	6	และ
ครั้งที่	7	มีผลผูกพันจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่	30	กันยายน	
2558	 และบริษัทได้ปฎิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกประการแล้ว	อีกทั้งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้
ความเห็นตอ่กรณกีารแกไ้ขสญัญาอนญุาตให้ดำาเนนิการฯ	ระหวา่ง
ทีโอที	 กับบริษัท	 เรื่องเสร็จที่	291/2550	 ความตอนหนึ่งว่า	 “...	
กระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาอันเป็นนิติกรรมทางปกครอง	
สามารถแยกต่างหากออกจากข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ 
ท่ีทำาข้ึนได	้และข้อตกลงตอ่ท้ายสญัญาอนญุาตฯ	ท่ีทำาข้ึนนัน้ยังคง
มีผลอยู่ตราบเท่าท่ียังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลา
หรือเหตุอื่น...”

รายงานประจำาปี 2559 042



	 นอกจากนี	้ข้อตกลงตอ่ท้ายสญัญาครัง้ท่ี	6	และครัง้ท่ี	7	มไิดถ้กู
เพกิถอนหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิจนกระท่ังสิน้สดุลงในวันท่ี	30	กนัยายน	
2558	ดงันัน้	ผลของข้อพพิาทดงักลา่วนา่จะคลีค่ลายไปในทางท่ีดี
และไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

1.12 ข้อพิพาทระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็น 
 บรษัิทย่อยของเอไอเอส กบั บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากดั 
 (มหาชน) (กสท) กรณีค่าใช้โครงข่ายในระหว่างดำาเนินการ 
 ตามมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการในระบบ 1800 เมกะเฮริตซ์
	 เมื่อวันที่	20	 พฤษภาคม	2558	 บริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม 
จำากัด	(มหาชน)	(กสท)	ได้ยื่นฟ้องสำานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(สำานักงาน	กสทช.),	คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	(กทค.), 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.),	บรษัิท	ทรู	มฟู	จำากดั	(ทรมููฟ)	และ
บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จำากัด	(ดีพีซี)	ต่อศาลปกครองกลาง	เป็นคดี 
หมายเลขดำาท่ี	918/2558	เพ่ือให้ชำาระคา่ใช้/คา่ตอบแทนจากการใช้ 
เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ	
กสท	ช่วงระยะเวลาคุ้มครองตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต	
สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 ซ่ึงคำานวณ
ตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2556	ถึงวันที่	15	กันยายน	2557	เป็น
จำานวนเงินดังนี้
	 (1)	 สำานักงาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช.	จำานวน	24,117 
	 	 ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี
	 (2)	 ทรูมูฟ	ร่วมกับ	สำานักงาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช. 
	 	 จำานวน	18,025	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
	 	 7.5	ต่อปี
	 (3)	 ดพีซีรีว่มกบั	สำานกังาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช.	จำานวน 
	 	 6,083	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี 
	 ต่อมาเมื่อวันที่	11	กันยายน		2558	กสท	ได้ยื่นฟ้องต่อศาล 
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำาที่	1651/2558	เพื่อเรียกร้องให้
ชำาระคา่ใช้/คา่ตอบแทนจากการใช้	เครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคม
และโครงข่ายโทรคมนาคมของ	 กสท.	 ตั้งแต่วันท่ี	16	 กันยายน	
2557	ถึงวันที่	17	กรกฎาคม	2558	เพิ่มเติมเป็นจำานวนเงินดังนี้
	 (1)	 สำานักงาน	 กสทช.,	 กทค.	 และ	 กสทช.	 จำานวน	6,521 
	 	 ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี
	 (2)	 ทรูมูฟ	ร่วมกับ	สำานักงาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช. 
	 	 จำานวน	4,991	 ล้านบาท	 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
	 	 7.5	ต่อปี
	 (3)	 ดพีซีรีว่มกบั	สำานกังาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช.	จำานวน 
	 	 1,635	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี

	 ต่อมาเมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2559	กสท.	ได้ยื่นฟ้องต่อศาล 
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำาท่ี	741/2559	 เพื่อเรียกร้องให้ 
ชำาระคา่ใช้/คา่ตอบแทนจากการใช้เครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคม
และโครงข่ายโทรคมนาคมของ	กสท.	ตั้งแต่วันที่	18	กรกฎาคม	
2558	ถงึวนัท่ี		25	พฤศจกิายน	2558	(วนัสิน้สดุมาตรการคุม้ครอง
ผู้ใช้บริการ)	เพิ่มเติมเป็นจำานวนเงินดังนี้
	 (1)	 สำานักงาน	 กสทช.,	 กทค.	 และ	 กสทช.	 จำานวน	2,857 
	 	 ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี
	 (2)	 ทรูมูฟ	ร่วมกับ	สำานักงาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช. 
	 	 จำานวน	2,184	 ล้านบาท	 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
	 	 7.5	ต่อปี
	 (3)	 ดพีซีีรว่มกบั	สำานกังาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช.	จำานวน 
	 	 673	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี
	 ขณะนีข้้อพพิาทดงักลา่วอยู่ระหวา่งกระบวนการพจิารณาของ
ศาลปกครองกลาง	 โดยผู้บริหารเช่ือว่าดีพีซีไม่มีหน้าท่ีต้องชำาระ
ค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้	 เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม
และโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่	 กสท	 เรียกร้อง	 เนื่องจากดีพีซี
ได้ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศ	 กสทช.	 แล้วทุกประการ	 ดังน้ัน 
ผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่า 
จะมผีลกระทบอย่างมนียัสำาคญัตอ่งบการเงนิรวมของกลุม่เอไอเอส

1.13 ข้อพิพาทกรณกีารนำาสง่เงนิรายไดใ้ห้แก ่กสทช. ตามมาตรการ 
 คุ้มครองผู้ใช้บริการในระบบ 1800 เมกะเฮิรตซ์ เป็นการ 
 ชั่วคราว
	 วันที่	16	พฤศจิกายน	2558	บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จำากัด	(ดีพีซี) 
ย่ืนฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	 ต่อศาลปกครองกลางท่ี	
1997/2558	 เรื่อง	 ขอให้เพิกถอนมติ	 กทค.	 ให้นำาส่งรายได้ช่วง
เยียวยา	 เนื่องจากสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (สำานักงาน	
กสทช.)	เรียกร้องให้ดีพีซีนำาส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วง 
เยียวยาลูกค้า	 ระหว่างวันท่ี	16	 กันยายน	2556	 ถึงวันท่ี	17	
กรกฎาคม	2557	จำานวน	628	ล้านบาท
	 ในเรื่องเดียวกันนี้	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2559	กสทช.	และ	
สำานักงาน	 กสทช.	 ได้ยื่นคำาฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดี
หมายเลขดำาท่ี	1441/2559	ขอให้เอไอเอสนำาสง่รายไดช้ว่งเยียวยา 
ระหวา่งวันท่ี	16	กนัยายน	2556	ถงึวนัท่ี	17	กรกฎาคม	2557	จำานวน	
680	 ล้านบาท	(รวมดอกเบ้ียคำานวณถึงวันท่ีฟ้อง	52	 ล้านบาท) 
พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ	7.5	 ต่อปี	 ของต้นเงิน	 นับแต่ 
วนัถดัจากวนัฟอ้งจนกวา่จะนำาสง่รายไดพ้รอ้มดอกผลและดอกเบ้ีย
เสร็จสิ้น
	 ขณะนีค้ดดีงักลา่วอยู่ในระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครอง
กลาง	 โดยผู้บริหารเห็นว่าดีพีซีได้ปฏิบัติตามประกาศ	 เรื่อง	
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราว	 ในกรณีสิ้นสุดการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)043



อนุญาต	 สัมปทาน	 หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	
พ.ศ.	2556	ซ่ึงกำาหนดให้ดพีีซีตอ้งนำาสง่เงนิรายไดห้ลงัหักรายจา่ย
ให้แก่สำานักงาน	 กสทช.	 เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวดีพีซี
มีรายจ่ายมากกว่ารายได้จากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ	ดีพีซีจึง
ไม่มีรายไดค้งเหลอืท่ีจะนำาสง่ให้แก	่กสทช.	ตามท่ีประกาศดงักลา่ว
กำาหนดไว้

1.14 ข้อพิพาทกรณีการนำาส่งรายได้ข้ันต่ำาให้แก่ กสทช. ตาม 
 มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในระบบ 900 เมกะเฮิรตซ์  
 เป็นการชั่วคราว
	 ในวันที่	18	ธันวาคม	2558	เอไอเอสได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ	 (กสทช.)	 ต่อศาลปกครองกลาง	 คดีหมายเลขดำา 
ที่	2230/2559	เพื่อให้เพิกถอนความในข้อ	4.	ของประกาศ	กสทช.	
เรื่อง	มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด
การอนุญาต	สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	
(ฉบับท่ี	2)	ลงวนัท่ี	17	กนัยายน	2558	ซ่ึงให้ยกเลกิความในวรรคหนึง่ 
ของขอ้	7	ของประกาศ	กสทช.	เร่ือง	มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิาร
เป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต	 สัมปทานหรือสัญญา
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 พ.ศ.	2556	 โดยมีสาระสำาคัญท่ี
กำาหนดให้ผู้ให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองนำาส่งเงินรายได้
หลังหักรายจ่ายให้แก่สำานักงาน	กสทช.	แต่ทั้งนี้	เงินรายได้ที่ต้อง
นำาสง่ดงักลา่วจะตอ้งมจีำานวนไมน่อ้ยกว่าอัตรารอ้ยละของสว่นแบ่ง
รายไดท่ี้ผูใ้ห้บรกิารเคยนำาสง่ภายใตส้ญัญาสมัปทาน	ณ	วนัสดุท้าย
ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน	
	 ขณะนีค้ดดัีงกลา่วอยู่ในระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครอง
กลาง	 โดยผู้บริหารเห็นว่าข้อกำาหนดดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติ
ท่ีไม่เท่าเทียมกันในระหว่างผู้ให้บริการท่ีสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
ไปก่อนที่ประกาศ	กสทช.ฯ	(ฉบับที่	2)	มีผลใช้บังคับ	อีกทั้งเป็น 
ข้อกำาหนดท่ีไม่เป็นธรรม	เป็นภาระเกนิสมควรแกบ่ริษัทท่ีจะตอ้งนำา
สง่เงนิรายไดใ้ห้แก	่กสทช.	อย่างนอ้ยเท่ากบัหลกัเกณฑท่ี์กำาหนดไว ้
ในสัญญาสัมปทาน	 ท้ังท่ีสัญญาสัมปทานสิ้นสุดไปแล้วซ่ึงมิใช่
เจตนารมณ์ของการออกมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ

2. คว�มเส่ียงด้�นก�รดำ�เนินง�น
2.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
	 เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการซ่ึงจำาเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรกิารตา่งๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิาร	และ
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ	 จำาเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดี 
ย่ิงข้ึน	ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยท่ีีมกีารเปลีย่นแปลงและเตบิโต
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อาจมีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงทางด้าน
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน	ทั้งที่เกิด
จากความซับซ้อนของเทคโนโลยีเอง	และความรูค้วามสามารถของ

พนกังานท่ีจะตอ้งไดร้บัการพฒันาให้ทันตอ่การเปลีย่นแปลง	ตลอด
จนความบกพร่องของระบบท่ีอาจเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดี 
สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ	 หรือจากภัยคุกคามทางด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ
	 ในปีท่ีผ่านมา	 เอไอเอสได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทุจริต
ในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า	 ซ่ึงส่งผลกระทบให้ได้รับความ
เสียหายทางด้านช่ือเสียง	 และความเช่ือมั่น	 รวมท้ังหน่วยงาน 
กำากบัดแูลไดเ้ข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มงวด	ซ่ึงเหตกุารณด์งักลา่ว 
เกิดจากเจตนาในการทุจริตของพนักงานท่ีมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล 
ดังกล่าวโดยท่ีบริษัทไม่มีส่วนรู้ เห็น	 เอไอเอสมีการกำาหนด
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
สารสนเทศต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดนโยบาย
การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและจัดการความเสี่ยง 
ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลในทุกๆด้าน	 การออก
ระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติภายในสำาหรับผู้บริหารและ
พนกังานทุกระดบัเพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งจากการรบั-สง่ข้อมูลผา่น
อุปกรณ์พกพา	 การกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภยัของขอ้มลูในระบบงานสำาคญัตามแผนท่ีกำาหนด	ตลอดจน 
การนำาระบบมาตรฐานสากลต่างๆมาประยุกต์ใช้	 เช่น	 มาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของการให้บริการด้าน
บัตรเครดิต	(Payment	Card	Industry	-	Data	Security	Standard:	
PCI-DSS)	มาตรฐานระบบบรหิารความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ	
(ISO	27001)
	 อย่างไรก็ตามเอไอเอสได้มีการทบทวนและยกระดับการ
ควบคุมการทำางานภายในเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำาความผิด
และการทุจริตภายในองค์กร	 โดยเพ่ิมมาตรการรักษาระบบรักษา
ความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศของเอไอเอส	 ประกอบด้วย 
การกำาหนดการเข้าถึงข้อมูลบนระบบสารสนเทศท่ีมีการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในแต่ละครั้ง	 จะต้องทำาโดยพนักงาน
ผู้มีสิทธิ์	 2	 คน	 ในการกรอกพาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบ	 (Double 
Password)	 ปรับปรุงพื้นท่ีทำางานท่ีมีการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า
เป็นแบบปิด	(Close	working	environment)	 และห้ามพนักงาน
ท่ีต้องทำาหน้าท่ีนี้นำาโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล	
เข้าไปในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน
	 รวมท้ังมีการสื่อสารและอบรมภายในเพ่ือสร้างความตระหนัก
ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากความบกพร่องของระบบ	 หรือจากความจงใจในการ
โจรกรรมข้อมูลของผู้ไม่ประสงค์ดี	 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการ
	 โดยรายละเอียดของมาตรการท่ีเอไอเอสมีการยกระดบัเพิม่เตมิ	
สามารถศึกษาได้จากรายงานพัฒนาความย่ังยืน	 หัวข้อ	 “ลูกค้า 
ของเรา”
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2.2 ความเสีย่งจากการหยุดชะงกัของระบบการให้บรกิารโครงข่าย 
 และระบบงานสำาคัญ
	 กรณีเกิดภัยพิบัติ	ภัยธรรมชาติ	ภัยจากความไม่สงบทางการเมือง 
ภยัจากการกอ่การรา้ย	หรือเหตกุารณค์วามผดิพลาดตา่งๆท่ีไม่อยู่ 
ในความควบคุมของบริษัท	 เหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก	และอาจก่อให้เกิด
ความสญูเสยี	เสยีหายตอ่ทรพัย์สนิ	และบุคลากรของเอไอเอส	ซ่ึงอาจ 
ส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักของการดำาเนินธุรกิจ
	 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ	 เอไอเอส 
มีการประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคามต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น	 ทั้ง
ในแง่ของโอกาสในการท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ	 รวมท้ังผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนหากเกิดภัยคุกคามต่างๆ	 เพ่ือพิจารณาถึงสาเหตุ
สำาคญัท่ีอาจสง่ผลกระทบทำาให้การดำาเนนิธรุกจิหยุดชะงกั	พรอ้มท้ัง 
การประเมินและจัดระดับความสำาคัญของแต่ละระบบงานท่ีเก่ียวข้อง 
กับการให้บริการ	 เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม	 และดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อการใช้บริการของลูกค้าน้อยที่สุด
	 เอไอเอสได้นำาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมา
ประยุกต์ใช้	 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว	
โดยจัดทำาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำาหรับระบบงานท่ี
สำาคัญ	มกีารซักซ้อมและทบทวนความเหมาะสมของแผนงานอย่าง
สม่ำาเสมอ	เพือ่ให้สามารถบริหารทรัพยากรองคก์รให้มีประสทิธภิาพ
สูงสุด	 และให้สามารถรับมือกับพิบัติภัยท่ีร้ายแรงในระดับ 
ท่ียังความเสยีหายตอ่อาคารสำานกังาน	หรือศนูย์ปฏบัิตกิาร	จนตอ้ง 
มีการเปิดใช้งานสถานที่ทำาการฉุกเฉิน	(Alternate	Sites)	รวมทั้ง 
มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องต้อง
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม	 และปฏิบัติตามนโยบายความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจของบริษัท	 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่าง 
เป็นระบบ	เม่ือเกดิความบกพรอ่งใดๆข้ึนจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การ 
ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของบริษัทในวงกว้าง	หรือในระยะเวลานาน 
ท้ังนี้เพื่อให้ม่ันใจว่าเอไอเอสจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำาด้าน
ระบบเครือข่ายคุณภาพ	 และสร้างความม่ันใจให้ลูกค้าในยาม
ประสบพิบัติภัยร้ายแรงอีก
	 โดยรายละเอียดของกรอบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	
สามารถศึกษาได้จากรายงานหัวข้อ	 การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน	หน้า	83

2.3 ความเสี่ยงจากการขาดความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา 
 สุขภาพที่เกิดจากคลื่นวิทยุ
	 เอไอเอสมีการขยายและสรา้งสถานฐีานเพิม่เตมิอยา่งตอ่เนือ่ง 
เพ่ือรองรับการเติบโตของการใช้งานด้านการรับ-ส่งข้อมูลของ
ลูกค้า	 ส่งผลให้ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการได้
ตามแผนงานจากปัญหาดา้นความเข้าใจจากชุมชนโดยรอบเพิม่ข้ึน 
โดยชุมชนอาจยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน	 หรือความกังวลใจ
เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพท่ีเกิดจากคลื่นวิทยุบริเวณโดยรอบ
สถานีฐาน	 และนำาไปสู่การต่อต้าน	 คัดค้านการก่อสร้าง	 หรือมี 
การรอ้งเรยีนไปยังหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง	ทำาให้เอไอเอสไมส่ามารถ 
ขยายการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ	 หรือสร้างสถานีฐานใหม่ได้ 
เอไอเอสมีแนวทางในการรับมือและจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
โดยกำาหนดทีมงานในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการ 
ก่อสร้างสถานีฐานตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	 โดยการลงพื้นที่เพื่อ 
รบัฟงัความคดิเห็นจากกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีในชมุชน	การหารอื
กบัผูน้ำาในชุมชน	และประชาชนในพืน้ท่ีท่ีตอ้งการจะกอ่สรา้งสถานี
ฐานใหม่	 โดยวางแผนข้ันตอนการทำางานให้สามารถสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจกับชุมชนตั้งแต่กระบวนการหาสถานท่ี	 ทำาให้ 
เอไอเอสสามารถวิเคราะห์แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
และชุมชนได้	 จึงสามารถลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดการต่อต้านและ 
ยังมีข้อมูลในการวางแผนเพื่อทำาความเข้าใจหากพบในภายหลัง
ว่ามีข้อกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาสัญญาณโทรศัพท์	
โดยเอเอสเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุก 
ข้ันตอนการทำางานตั้งแต่ร่วมกันหาสถานท่ีก่อสร้างเสาสัญญาณ	
เม่ือได้สถานท่ีสำาหรับการก่อสร้างสถานีฐานใหม่แล้ว	 บริษัท 
จะจดัทำาแบบการตดิตัง้สถานฐีานซ่ึงรบัรองโดยวศิวกรระดบัสามัญ
วิศวกรโยธาข้ึนไปและเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอต่อสำานักงานเขตหรือเทศบาล
ขออนุมัติการก่อสร้าง	และหลังจากได้ใบอนุญาตแล้วทีมงานด้าน
วิศวกรรมจะควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบท่ีได้รับการ
อนมัุตแิละเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเครง่ครดัเพือ่ความปลอดภยั
ของทั้งผู้ทำางานและชุมชนโดยรอบ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)045



2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถตอบสนองต่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที
	 ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการเช่ือมต่อกันอย่าง 
ไม่จำากัด	การติดต่อส่ือสารหรือการส่งต่อข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
และกระจายไปในวงกว้างไดง้า่ยดายย่ิงข้ึน	โดยเฉพาะขอ้มลูท่ีสง่ผล 
เสียหายต่อความน่าเช่ือถือ	และภาพลักษณ์ขององค์กร	การตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารสังคม
ออนไลน์ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นความต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบริการ	 การสอบถามปัญหาการใช้งานต่างๆ	 ตลอดจนการ 
ร้องเรียนการใช้บริการ	 จำาเป็นต้องมีการตอบสนองท่ีรวดเร็วด้วย
ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นยำา	 และสามารถรับมือจัดการแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที	 เพื่อป้องกันการบอกต่อข้อมูล 
ที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อภาพลักษณ์
	 เอไอเอสได้นำาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจติดตามข้อมูล 
ท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิทท่ีมีการกลา่วถงึในเครือข่ายออนไลนต์า่งๆ	รวม
ท้ังมีทีมงานท่ีทำาหน้าท่ีเฝ้าติดตามและตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ	 เพ่ือให้มั่นใจว่า 
ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบสนอง	 และได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง 
อย่างทันท่วงที	รวมทั้งเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

รายงานประจำาปี 2559 046



ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 3 สิงห�คม 2558
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�ร 8 พฤศจิก�ยน 2559
•	ประธานกรรมการ
•	กรรมการอิสระ
•	ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน
•	ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 28 มีน�คม 2537
•	รองประธานกรรมการ
•	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน
•	กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
•	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	กิตติมศักดิ์	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	29/2546
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ
	 	 ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนด
	 	 ค่าตอบแทน	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	บมจ.	ไทยพาณิชย์
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการที่ปรึกษา	/	Nomura	Holdings	Inc.
2554	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	/	Kubota	Corporation	(Japan)
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
2549	-	2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	/	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	21/2552
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	65/2548
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	30/2547
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2551	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหาร	/	บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2551	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ
	 	 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนด
	 	 ค่าตอบแทน	
	 	 กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	ไทยคม
2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	/
	 	 บมจ.	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	บีอีซี	เวิลด์
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	โอสถสภา
2559	 กรรมการอิสระ	/	บมจ.	พฤกษา	เรียลเอสเตท
2553	-	2558	 รักษาการกรรมการผู้อำานวยการ	/	บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2552	-	2554	 ประธานกรรมการบริหาร	/	บมจ.	ไทยคม
2547	-	2559	 กรรมการ	/	บจ.	โรงพยาบาลพระรามเก้า
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

นายกานต์  ตระกูลฮุน อายุ  61 ปี นายสมประสงค์  บุญยะชัย อายุ  61 ปี

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)047



วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 24 เมษ�ยน 2549
•	กรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
•	กรรมการอิสระ

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 10 พฤษภ�คม 2549
•	ประธานกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
•	กรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการอิสระ

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี	 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	32/2546
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
	 	 กรรมการอิสระ	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2549	-	2557	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
เนติบัณฑิต	 สำานักลินคอล์น	อินน์	ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	29/2547
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
	 	 กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2557	-	ปัจจุบัน	 Managing	Partner	/	R&T	Asia	(Thailand)	Limited
2551	-	2557	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
	 	 กรรมการอิสระ	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2550	-	2551	 กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2549	-	2550	 กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2548	-	2557	 ผู้บริหาร	/	บจ.ฮันตัน	แอนด์	วิลเลี่ยมส์	(ไทยแลนด์)
2540	-	2551		 กรรมการ	/	บจ.	ไทยทาโลว์	แอนด์	ออยล์
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

นางทัศนีย์  มโนรถ อายุ  71 ปี นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์ อายุ  63 ปี

รายงานประจำาปี 2559 048



วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 27 มีน�คม 2556
•	กรรมการ
•	กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 20 มีน�คม 2549
•	ประธานกรรมการบริหาร	
•	กรรมการ
•	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี	 บัญชี	National	University	of	Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2558	-	ปัจจุบัน	 Group	Chief	Corporate	Officer	/
	 	 Singapore	Telecommunications	Ltd.
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2551	-	2558	 Group	Chief	Financial	Officer	/
	 	 Singapore	Telecommunications	Ltd.
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 Science	 (Management)	Massachusetts	 Institute 
	 	 of	Technology,	ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2557	-	ปัจจุบัน	 Chief	Executive	Officer	Consumer	Australia
	 	 Chief	Executive	Officer	Optus	/
	 	 Singapore	Telecommunications	Ltd.
2551	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหาร
	 	 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนด
	 	 ค่าตอบแทน	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2549	-	ปัจจุบัน	 Chief	Executive	Officer	(Singapore)	/
	 	 Singapore	Telecommunications	Ltd.
2555	-	2557	 Executive	Officer	Group	Digital	Life	and	Country	Chief	-
	 	 Officer	(Singapore)	/
	 	 Singapore	Telecommunications	Ltd.
2549	-	2551	 กรรมการบริหาร	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง อายุ  56 ปี นายแอเลน ลิว ยง เคียง อายุ  61 ปี

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)049



วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 มีน�คม 2557
•	ประธานกรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
•	กรรมการอิสระ

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 2 มิถุน�ยน 2558
•	กรรมการ
•	กรรมการบริหาร

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจ	North	Texas	State	University,
	 	 สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Direct	Certificate	Program	(DCP)	รุ่น	59/2548
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chaiman	Program	(RCP)	รุ่น	16/2550
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2558	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการธนาคาร
	 	 ประธานกรรมการบริหาร	
	 	 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง	/	บมจ.	ธนาคารกรงุไทย
2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
	 	 กรรมการอิสระ	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2541	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	/	บจ.	วี	กรุ๊ป	ฮอนด้าคาร์ส์
2554	-	2555	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	/	บมจ.	ปตท.
2549	-	2555	 ประธานกรรมการ
	 	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	/
	 	 บมจ.	หลักทรัพย์	จัดการกองทุนกรุงไทย	
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี	 Economics	and	Finance,	University	of	New	South	Wales 
	 	 (เกียรตินิยมอันดับ	1)
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2557	-	ปัจจุบัน	 ท่ีปรกึษา	/	Singapore	Technologies	Telemedia,	Singapore
2556	-	2557	 President	&	COO	/
	 	 Singapore	Technologies	Telemedia,	Singapore
2555	-	2556	 President	&	CFO	/
	 	 Singapore	Technologies	Telemedia,	Singapore
2553	-	2555	 Senior	EVP	&	CFO	/
	 	 Singapore	Technologies	Telemedia,	Singapore
2548	-	2553	 CFO	/	Singapore	Technologies	Telemedia,	Singapore
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย อายุ 62 ปี นายสตีเฟ่น  มิลเลอร์ อายุ  53 ปี

รายงานประจำาปี 2559 050



วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 27 มิถุน�ยน 2557
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 1 กรกฎ�คม 2557
•	กรรมการ
•	กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
•	กรรมการบริหาร
•	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•	รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
•	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* 0.0027
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 8 พฤศจิก�ยน 2559
•	กรรมการ
•	กรรมการบริหาร
•	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจ	สาขาการตลาด	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	107/2552
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
	 	 กรรมการบริหาร
	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการกลยุทธ์	
	 	 และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2555	-	2557	 กรรมการ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2550	-	2555	 รองกรรมการผู้อำานวยการ	สายงานการตลาด	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2547	-	2550	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
	 	 ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 การจัดการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	175/2556
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอรว์สิ
2559	-	ปัจจุบัน		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	ไทยคม
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสภาท่ีปรึกษา	/	สถาบันบัณฑติบริหารธรุกจิศศนิทร์
	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554	-	ปัจจุบัน	 Board	of	Visitors	/	University	of	Maryland
2558	-	มี.ค.	2559		 กรรมการผู้อำานวยการ	/	บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
ก.ค.	-	ต.ค.	2558	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	/	บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
ม.ค.	-	มิ.ย.	2558	 ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล
	 	 และรกัษาการแทนประธานคณะ	/	บมจ.ธนาคารกรงศุรอียุธยา
2557	-	2558	 กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	/	บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
2556	-	2558	 กรรมการ	(ผู้มีอานาจลงนาม)
	 	 รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อ
	 	 ยานยนต์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	/
	 	 บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
2556	-	2557	 รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่
	 	 ดา้นธรุกจิอิเลก็ทรอเลก็ทรอนกิส	์/	บมจ.ธนาคารกรงศุรอียุธยา
2556	 รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	และที่ปรึกษา
	 	 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ	/	บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
2555	 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	/
	 	 บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
2553	-	2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
	 	 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านสินเชื่อลูกค้าบุคคล	/
	 	 บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
2552	-	2553	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	บจ.	จีอี	มันนี่	ประเทศไทย
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ อายุ  54 ปี นายฟิลิป เชียง ชอง แทน อายุ  51 ปี

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)051



ได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2559
•	กรรมการผู้อำานวยการ

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

ได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุน�ยน 2559
•	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* 0.0005
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 บรหิารธรุกจิ	University	of	Southern	California,	สหรฐัอเมรกิา 
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้อำานวยการ	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2556	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2553	-	2555	 CEO	International	/	Singapore	Telecommunications	Ltd.
2552	-	2553	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจ	สาขาการเงิน	North	Texas	State	University,	
	 	 สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)156	/2555
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2559	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2555	-	2559	 ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ำานวยการอาวุโส	ส่วนงานบรหิารการเงิน	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2549	-	2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ	ส่วนงานบริหารการเงิน	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

นายฮุย เว็ง ชอง อายุ 61 ปี นางสาวสุนิธยา ชินวัตร อายุ  56 ปี

รายงานประจำาปี 2559 052



ได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2559
•	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

ได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2558
•	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 สาขาคอมพิวเตอร์	University	of	Michigan	at	Ann	Arbor,	
	 	 สหรัฐอเมริกา
	 	 บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	หลักสูตร	Capital	Market	Academy	(วตท.)	รุ่นที่	19
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2559	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2556	-	2559	 รองกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส	สายงานปฏิบัติการ	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2554	-	2558	 กรรมการบริษัท	กลุ่ม	จ.	/
	 	 ศูนย์ให้บริการคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์
2549	-	2556	 รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 Psychology	Counseling	Services	Rider	University
	 	 รัฐนิวเจอร์ซี,	สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2559	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล	/
	 	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2558	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2556	-	2558	 รองประธานเจ้าหน้าทีสายปฏิบัติการ	/	บมจ.	แม็คกรุ๊ป
2554	-	2556	 ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล	/
	 	 บมจ.	พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	
2550	-	2554		 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	/
	 	 บจ.	ไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร อายุ  57 ปี นางสาวกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม อายุ  46 ปี

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)053



ได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มกร�คม 2556
•	เลขานุการบริษัท

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 กฎหมาย	มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย,	สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	(DCP	192/2557)
•	 หลักสูตร	Role	of	Chairman	(RCP)
•	 หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตสำาหรับผู้บริหาร	(ACEP	10/2557)
•	 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท	(FPCS	29/2557)
•	 หลักสูตรเลขานุการบริษัท	รุ่น	51/2556
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2556	-	ปัจจุบัน	 เลขานุการบริษัท	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2553	-	2556	 ผู้อำานวยการสำานกักฎหมาย	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอรวิ์ส 
2546	-	2553	 Associate	/	บจ.	ฮันตัน	แอนด์	วิลเลี่ยม	
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

นายชวิน  ชัยวัชราภรณ์ อายุ 44 ปี

ได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกร�คม 2542
•	หัวหน้าคณะผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* 0.0001
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 MBA	Track	Management	Information
	 	 System,	Oklahoma	City	University,
	 	 Oklahoma	City	University,	สหรัฐอเมริกา	
คุณวุฒิ	 Certified		Public	Accountant	ปี	2528
ทางวิชาชีพ	 Certified	Internal	Auditor	ปี	2543
	 	 Certificate	in	Risk	Management	Assurance
	 	 ปี	2556
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	136/2553
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2542	-	ปัจจุบัน	 ผูช่้วยกรรมการผูอ้ำานวยการอาวโุส	สว่นงานตรวจสอบภายใน	/ 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

นางสุวิมล  กุลาเลิศ อายุ  56 ปี

ได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษ�ยน 2556
•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
	 และกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)* 0.00025
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 Technology	Management,	Washington	State	University,	
	 	 สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท	 การเงิน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 และกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	
2556	-	2558	 ผู้อำานวยการสำานักนักลงทุนสัมพันธ์	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2554	-	2556	 รักษาการผู้อำานวยการสำานักลงทุนสัมพันธ์	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2551	-	2554	 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	/
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

นางสาวนัฐิยา  พัวพงศกร อายุ  41 ปี

ประวัติเลขานุการบริษัท หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้าหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายงานประจำาปี 2559 054
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย 
ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2559	รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

	 1.	นายกานต์		ตระกูลฮุน1)

	 	ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 2.	นายสมประสงค์	บุญยะชัย
	 	รองประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 3.	นายไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย
	 	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 4.	นางทัศนีย์	มโนรถ
	 	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 5.	นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์
	 	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 6.	นายแอเลน	ลิว	ยง	เคียง
	 	กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 7.	นางสาวจีน	โล	เงี้ยบ	จง
	 	กรรมการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 8.	สตีเฟน	จอฟฟรีย์	มิลเลอร์2)

	 	กรรมการ		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 9.	นายฟิลิป	เชียง	ชอง	แทน3)

	 	กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	10.	นายไพบูลย์	ภานุวัฒนวงศ์	4)

	 	กรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	11.	สมชัย	เลิศสุทธิวงค์
	 	กรรมการ	กรรมการบริหาร
	 	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
	 	และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร
	 	ด้านกลยุทธ์องค์กร	 80,126	 -	 80,126	 101,240	56,800	 158,040	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	12.	นายฮุย	เว็ง	ชอง5)

	 	กรรมการผู้อำานวยการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	13.	นายวีรวัฒน์	เกียรติพงษ์ถาวร5)

	 	หัวหน้าคณะผู้บริหาร
	 	ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร	 3,327	 -	 3,327	 80,754	 30,200	 107,354	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	14.	นางสาวสุนิธยา	ชินวัตร6)

	 	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	 15,157	 -	 15,157	 29,774	 11,900	 41,674	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	15.	นางสาวกานติมา	เลอเลิศยุติธรรม
	 	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล	 -	 -	 -	 -	 -	 33,200	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ชื่อย่อ	 บริษัท
ADVANC	 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)
DPC	 บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จำากัด	
ADC	 บริษัท	แอดวานซ์	ดาต้าเน็ตเวอร์ค	คอมมิวนิเคชั่นส์	จำากัด
ACC	 บริษัท	แอดวานซ์	คอนแท็ค	จำากัด
AMP	 บริษัท	แอดวานซ์	เอ็มเปย์	จำากัด
AMC	 บริษัท	แอดวานซ์	เมจิคการ์ด	จำากัด
AIN	 บริษัท	เอไอเอ็น	โกลบอลคอม	จำากัด

ชื่อย่อ	 บริษัท
SBN	 บริษัท	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จำากัด
WDS	 บริษัท	ไวร์เลส	ดีไวซ์	ซัพพลาย	จำากัด
AWN	 บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จำากัด
MMT	 บริษัท	ไมโม่เทค	จำากัด
FXL	 บริษัท	แฟ็ก	ไลท์	จำากัด
ABN	 บริษัท	แอดวานซ์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จำากัด

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)055
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	 1.	นายกานต์		ตระกูลฮุน1)

	 	ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 2.	นายสมประสงค์	บุญยะชัย
	 	รองประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 3.	นายไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย
	 	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 4.	นางทัศนีย์	มโนรถ
	 	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 5.	นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์
	 	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 6.	นายแอเลน	ลิว	ยง	เคียง
	 	กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 7.	นางสาวจีน	โล	เงี้ยบ	จง
	 	กรรมการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 8.	สตีเฟน	จอฟฟรีย์	มิลเลอร์2)

	 	กรรมการ		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 9.	นายฟิลิป	เชียง	ชอง	แทน3)

	 	กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	10.	นายไพบูลย์	ภานุวัฒนวงศ์	4)

	 	กรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	11.	สมชัย	เลิศสุทธิวงค์
	 	กรรมการ	กรรมการบริหาร
	 	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
	 	และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร
	 	ด้านกลยุทธ์องค์กร	 80,126	 -	 80,126	 101,240	56,800	 158,040	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	12.	นายฮุย	เว็ง	ชอง5)

	 	กรรมการผู้อำานวยการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	13.	นายวีรวัฒน์	เกียรติพงษ์ถาวร5)

	 	หัวหน้าคณะผู้บริหาร
	 	ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร	 3,327	 -	 3,327	 80,754	 30,200	 107,354	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	14.	นางสาวสุนิธยา	ชินวัตร6)

	 	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	 15,157	 -	 15,157	 29,774	 11,900	 41,674	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	15.	นางสาวกานติมา	เลอเลิศยุติธรรม
	 	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล	 -	 -	 -	 -	 -	 33,200	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

หมายเหตุ	:
1)	 ได้รับเลือกตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2559	แทนนายวิทิต	ลีนุตพงษ์	ที่ได้ลาออก 
	 จากตำาแหน่ง
2)	 นายสตีเฟ่น	มิลเลอร์	ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	23	สิงหาคม	2559
3)	 นายฟิลิป	เชียง	ชอง	แทน	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2559	และวันที่	8	พฤศจิกายน	2559	ตามลำาดับ	ภายหลังจากที่นายวิทิต	ลีนุตพงษ์ 
	 ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท
4)	 นายไพบูลย์	ภานุวัฒนวงศ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2559
5)	 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2559
6)	 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2559
7)	 การเปลี่ยนแปลงจำานวนการถือครองใบสำาคัญแสดงสิทธิเป็นไปตามมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นมื่อวันที่	29	มี.ค.	2559	โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาไดจ้าก	หน้า	70
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1)	 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2559
2)	 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2559

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านกลยุทธ์องค์กร 
นายสมชัย	เลิศสุทธิวงค์

(รักษาการ)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านการเงิน1)

นางสาวสุนิธยา	ชินวัตร

กรรมการ
ผู้อำานวยการ2)

นายฮุย	เว็ง	ชอง

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านทรัพยากรบุคคล

นางสาวกานติมา	เลอเลิศยุติธรรม

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร2)

นายวีรวัฒน์	เกียรติพงษ์ถาวร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมชัย	เลิศสุทธิวงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพัฒนา
ความเป็นผู้นำาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร
นายแอเลน	ลิว	ยงเคียง

คณะกรรมการ
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา
และกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

หัวหน้าคณะผู้บริหารงาน
ตรวจสอบภายใน
นางสุวิมล	กุลาเลิศ
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
โครงสร้างการจัดการเอไอเอสประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	5	คณะ	ได้แก่
1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.	 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน
3.	 คณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
4.	 คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5.	 คณะกรรมการบริหาร
โดยรายชื่อกรรมการ	ข้อมูลการดำารงตำาแหน่ง	และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี	2559	ปรากฎดังนี้

นายกานต์		ตระกูลฮุน1)	 •	กรรมการอิสระ	 8/9	 -	 -	 -		 -	 6/6
	 	 •	ประธานกรรมการ
	 	 •	ประธานกรรมการพัฒนา
	 	 	 ความเป็นผู้นำาและกำาหนด
	 	 	 ค่าตอบแทน
	 	 •	ประธานกรรมการการพัฒนา
	 	 	 สู่ความยั่งยืน

นายสมประสงค์	บุญยะชัย2)	 •	รองประธานกรรมการบริษัท	 8/9	 -	 6/6		 4/5		 -	 -
	 	 •	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำา
	 	 	 และกำาหนดค่าตอบแทน
	 	 •	กรรมการสรรหา
	 	 	 และกำากับดูแลกิจการ
	 	 •	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

นางทัศนีย์	มโนรถ3)	 •	กรรมการอิสระ	 9/9	 13/14	 -	 -	 -	 6/6
	 	 •	กรรมการตรวจสอบ
	 	 •	กรรมการการพัฒนาสู่ความย่ังยืน

นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์	 •	กรรมการอิสระ	 9/9	 13/14	 6/6		 -	 -	 -
	 	 •	กรรมการตรวจสอบ
	 	 •	ประธานกรรมการสรรหา
	 	 	 และกำากับดูแลกิจการ

นางสาวจีน	โล	เงี้ยบ	จง3)	 •	กรรมการ	 9/9	 -	 6/6		 -	 -	 -
	 	 •	กรรมการสรรหา
	 	 	 และกำากับดูแลกิจการ

นายแอเลน	ลิว	ยง	เคียง2)		 •	กรรมการ	 4/94)	 -	 -	 3/54)	 13/13	 -
	 	 •	ประธานกรรมการบริหาร
	 	 •	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำา
	 	 	 และกำาหนดค่าตอบแทน

นายไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย	 •	กรรมการอิสระ	 9/9	 14/14	 6/6		 -	 -	 -
	 	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 •	กรรมการสรรหา
	 	 	 และกำากับดูแลกิจการ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนการจัดประชุมทั้งปี

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
พัฒนา

ความเป็นผู้นำา
และกำาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
การพัฒนา

สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริหาร
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นายสตีเฟ่น	มิลเลอร์	3) 5)			 •	กรรมการ	 7/9	 -	 -	 -	 8/9	 -

นายฟิลิป	เชียง	ชอง	แทน	6)		 •	กรรมการ	 1/1	 -	 -	 -	 10/11	 -	
	 	 •	กรรมการบริหาร
	 	 •	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

นายสมชัย	เลิศสุทธิวงค์	2)			 •	กรรมการ	 9/9	 -	 -	 -	 13/13		 5/6	
	 	 •	กรรมการบริหาร
	 	 •	กรรมการการพัฒนา
	 	 	 สู่ความยั่งยืน
	 	 •	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
	 	 •	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

นายไพบูลย์	ภานุวัฒนวงศ์	7)		 •	กรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	 9/11		 -

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนการจัดประชุมทั้งปี

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
พัฒนา

ความเป็นผู้นำา
และกำาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
การพัฒนา

สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริหาร

หมายเหตุ
1)	 นายกานต	์ตระกลูฮนุ	ไดร้บัเลอืกตัง้เข้าดำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพฒันาความเป็นผูน้ำาและกำาหนดคา่ตอบแทน	เมือ่วนัท่ี	8	พฤศจกิายน	2559	แทนนายวทิิต	ลนีตุพงษ์ 
	 ได้ลาออกจากตำาแหน่ง		
2)	 นายสมประสงค์	บุญยะชัย	นายแอเลน	ลิว	ยง	เคียง	และนายสมชัย	เลิศสุทธิวงค์	เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคมอย่างยาวนาน	รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ 
	 การทำางานปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร	ปรากฎในหน้า	47,	49,	51
3)	 นางทัศนีย์	มโนรถ	นางสาวจีน	โล	เงี้ยบ	จงและนายสตีเฟ่น	มิลเลอร์	เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	โดยรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำางานปรากฎตามหัวข้อ 
	 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร	ปรากฎในหน้า	48,	49,	50
4)	 จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แสดงในตารางด้านบน	นับเฉพาะการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	โดยในกรณีที่	นายแอเลน	ลิว	ยง	เคียง	ติดภารกิจในต่างประเทศ	ท่านจะเข้าร่วมการพิจารณาโดย 
	 การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ	(Video	Conference)	หรือการเสนอความเห็นผ่านประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5)	 นายสตีเฟ่น	มิลเลอร์	ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	23	สิงหาคม	2559
6)	 นายฟิลิป	 เชียง	ชอง	แทน	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท	 เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2559	และวันที่	8	พฤศจิกายน	2559	ตามลำาดับ	ภายหลังจากที่นายวิทิต	ลีนุตพงษ์ 
	 ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท
7)	 นายไพบูลย์	ภานุวัฒนวงศ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2559

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
	 คือ	 นายสมชัย	 เลิศสุทธิวงค์	 นายฟิลิป	 เชียง	 ชอง	 แทน 
นายสมประสงค์	 บุญยะชัย	 กรรมการสองในสามคนนี้	 ลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	มีจำานวน	10	คน	ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ		
โดยมกีรรมการ	3	คน	เป็นผูมี้ประสบการณด์า้นกจิการโทรคมนาคม 
และมีกรรมการ	3	 คน	 ท่ีมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 
(รายละเอยีดปรากฎในหน้า	48-50)	ทัง้นี้	ประธานกรรมการบริษทั
ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 เพ่ือให้มีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำานาจใน
การดำาเนินงาน	เอไอเอสมีกรรมการอิสระจำานวน	4	ท่าน	คิดเป็น
สัดส่วนเกินกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	รวมทั้งมีกรรมการ
เพศหญิงจำานวน	2	ท่าน

	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมิใช่เป็น
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 แต่มีการกำาหนดนโยบายให้มี
จำานวนกรรมการทีเ่ป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุน
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำานาจควบคุม	(Controlling	shareholders)

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท
1.	 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และ 
	 ข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความ 
	 ซื่อสัตย์	สุจริต	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2.	 กำาหนดวิสัยทัศน์	 นโยบาย	 และทิศทางการดำาเนินงานของ 
	 บริษัท	และกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตาม 
	 นโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล 
	 เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3.	 พิจารณาอนุมัติรายการท่ีสำาคัญ	 เช่น	 โครงการลงทุน 
	 ธุรกิจใหม่	การซื้อขายทรัพย์สิน	ฯลฯ	และการดำาเนินการใดๆ 
	 ที่กฎหมายกำาหนด
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4.	 พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ี 
	 เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ 
	 ข้อกำาหนด	 และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงาน 
	 ที่กำากับดูแล
5.	 ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร 
	 ระดับสูงอย่างสม่ำาเสมอ	และกำาหนดค่าตอบแทน
6.	 รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่าย 
	 บริหาร	ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7.	 ดำาเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี	 การรายงาน 
	 ทางการเงิน	 และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้	 รวมท้ังดูแลให้มี 
	 กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม 
	 ภายใน	 และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ 
	 ประสิทธิผล	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	 การรายงานทาง 
	 การเงิน	และการติดตามผล
8.	 ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 
	 ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9.	 กำากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10.	ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 และ 
	 ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อย 
	 ปีละ	1	ครั้ง
11.	รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำารายงาน 
	 ทางการเงิน	 โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน 
	 รายงานประจำาปี	และครอบคลุมในเรื่องสำาคัญๆ	ตามนโยบาย 
	 เรื่องข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ 
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสงวนสิทธิเร่ืองท่ีเป็นอำานาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการบริษัท
	 แม้ ว่ าคณะกรรมการบริ ษัทได้ กระจายอำ านาจใ ห้แก่  
คณะกรรมการชุดย่อย	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 และผู้บริหาร
ระดบัสงู	คณะกรรมการบริษัทสงวนสทิธิเร่ืองท่ีมีความสำาคญัไวเ้ป็น
อำานาจอนมัุตขิองคณะกรรมการบริษัท	เพือ่รักษาประโยชนส์งูสดุตอ่ 
เอไอเอสและผู้ถือหุ้น	อาทิ
	 •	 กลยุทธ์	แผนธุรกิจ	และงบประมาณ
	 •	ค่าใช้ จ่ายฝ่ายทุน	 และค่าใช้จ่ายท่ี เกินกว่าวงเงิน ท่ี 
	 	 คณะกรรมการชุดย่อย	 หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้ 
	 	 อนุมัติได้
	 •	 การลงทุนในธุรกิจใหม่	และการขายเงินลงทุน
	 •	นโยบายที่สำาคัญ
	 •	 การตกลงเข้าทำาสัญญาที่สำาคัญ
	 •	 การฟ้องร้อง	และดำาเนินคดีที่สำาคัญ
	 •	นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กรรมการอิสระ
	 คณุสมบัตขิองกรรมการอิสระของบรษัิทมหีลกัเกณฑท่ี์เข้มข้น 
กว่าท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด	 ท้ังนี้ก็
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการ
ถ่วงดุลอำานาจของคณะกรรมการอย่างเหมาะสม	 โดยคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระของบริษัท	มีดังนี้
1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
	 ทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ														 
	 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของ 
	 ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย
2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง 
	 พนกังาน	ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งนิเดอืนประจำา	หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ 
	 ของบรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	บรษัิทยอ่ยลำาดบั 
	 เดยีวกนั	หรอื	นติบุิคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง	สำาหรบักรรมการ 
	 ตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันท่ี	1	 กรกฎาคม 
	 2553	ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	 ไม่น้อยกว่า 
	 สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 
	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
	 ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง 
	 อิสระของตน	รวมท้ังไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั	หรอืผูม้ ี
	 อำานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี 
	 ความขัดแย้งสำาหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใน 
	 หรือหลังวันที่	1	กรกฎาคม	2553	ต้องพ้นจากการมีลักษณะ 
	 ดังกล่าวมาแล้ว	ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	 รวมถึงการทำา 
	 รายการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	การเช่าหรือ 
	 ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย	์รายการท่ีเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร 
	 	หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ	ดว้ยการรบัหรอื 
	 ให้กูยื้ม	ค้ำาประกนั	การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ	รวมถงึ 
	 พฤตกิารณอ่ื์นทำานองเดยีวกนั	ซ่ึงเป็นผลให้บรษัิทหรอืคูส่ญัญา 
	 มีภาระหนี้ท่ีต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละ	3	 ของ 
	 สนิทรพัย์ท่ีมตีวัตนสทุธขิองบรษัิท	หรอืตัง้แต	่20	ลา้นบาทข้ึนไป 
	 แลว้แตจ่ำานวนใดจะต่ำากวา่	ท้ังนี	้การคำานวณภาระหนีด้งักลา่ว 
	 ให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
	 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
	 ในการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัโดยอนโุลม	แต่ในการพจิารณา 
	 ภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	1	ปี 
	 ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน	
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4.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการ 
	 จดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็น	 บิดามารดา 
	 คู่สมรส	 พี่น้อง	 และบุตร	 รวมท้ังคู่สมรสของบุตร	 ผู้บริหาร 
	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือบุคคลท่ีจะได้รับ 
	 การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
	 หรือบริษัทย่อย
5.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทน 
	 ของกรรมการบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น																					 
	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่ 
	 บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง	และ 
	 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ 
	 สำานักงานสอบบัญชี	 ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่ 
	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
	 สงักดัอยู่	สำาหรบักรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการแตง่ตัง้ในหรอื 
	 หลังวันท่ี	1	 กรกฎาคม	2553	 ต้องพ้นจากการมีลักษณะ 
	 ดังกล่าวมาแล้ว	ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึง 
	 การให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 
	 ซ่ึงไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่	2	ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท	บรษัิทใหญ ่
	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ 
	 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 สำาหรับกรรมการตรวจสอบท่ี 
	 ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่	1	กรกฎาคม	2553	ต้องพ้น 
	 จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้	ไมน่อ้ยกว่าสองปีกอ่นไดร้บั 
	 การแต่งตั้ง
8.	 ไมป่ระกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั 
	 ท่ีมนียักบักจิการของบริษัทหรอืบริษัทยอ่ย	หรอืไม่เป็นหุ้นสว่น 
	 ท่ีมนียัในห้างหุ้นสว่น	หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน 
	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา	 หรือถือหุ้น 
	 เกินร้อยละ	1	 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ 
	 บริษัทอ่ืน	 ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ 
	 เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	
9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น 
	 อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท	
	 	 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะ 
	 เป็นไปตามข้อ	1	 ถึง	9	 แล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับ 
	 มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท	ให้ตดัสนิใจในการดำาเนนิ 
	 กจิการของบรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทรว่ม	บรษัิทย่อย 
	 ลำาดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งโดยมีการ 
	 ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้

	 	 เอไอเอสอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ 
	 ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ	3 
	 หรือ	7	 เป็นกรรมการอิสระได้	 หากคณะกรรมการบริษัท 
	 ได้พิจารณาคุณสมบัติอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าการ 
	 แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและ 
	 การให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ	 และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ 
	 ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้นในวาระพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการ 
	 อิสระด้วย
	 (1)	ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง 
	 	 	 วิชาชีพท่ีทำาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม 
	 	 	 หลักเกณฑ์ที่กำาหนด
	 (2)	เหตุผลและความจำาเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล 
	 	 	 ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
	 (3)	ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มี 
	 	 	 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระ
อาจขาดความเป็นอิสระเมื่อได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา	9	ปี	หรือ	
3	 วาระติดต่อกัน	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวน
ความเป็นอิสระหลังจากนั้นทุกๆ	ปี

การแบ่งแยกหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีกำากับดูแลการดำาเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามกฏหมาย	 วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริษัท	 มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 และนโยบายการกำากับดูแล
กิจการของเอไอเอส	 ทั้งนี้	 ในการกำากับดูแล	 กรรมการจะต้องใช้																	
ดุลยพินิจในการตัดสินในทางธุรกิจ	 และปฏิบัติในสิ่งท่ีตนเองเช่ือ
อย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเอไอเอสและผู้ถือหุ้น
	 ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำากลยุทธ์	วัตถุประสงค์
ของเอไอเอสไปปฏิบัติให้ประสบความสำาเร็จ	 ตลอดจนบริหาร
จัดการงานประจำาวันและธุรกิจของเอไอเอส

การแบ่งแยกตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
	 ประธานกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารตอ้งเป็น 
ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ	 มีประสบการณ์	 และคุณสมบัติ												
ท่ีเหมาะสม	ไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกนั	เพือ่ให้มีการถว่งดลุอำานาจ	โดย 
แยกหน้าที่การกำากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน	
	 ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	
เป็นผู้นำาของคณะกรรมการ	และทำาหน้าที่เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)061



	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำาคณะผู้บริหาร 
ของบรษัิท	มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิทในการ 
บริหารจัดการบริษัทตามทิศทาง	กลยุทธ์	และงบประมาณที่ได้รับ 
อนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิทให้สำาเรจ็บรรลตุามเป้าหมาย	โดยมี 
ขอบเขตอำานาจหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมาย	วตัถปุระสงค	์และข้อบังคบั 
ของบริษัทตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย
1.	คณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บรษัิทมีรายงานทางการเงนิถกูตอ้งตามท่ีควรตาม 
	 มาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกำาหนด	และมีการเปดิเผยอย่าง 
	 เพียงพอ	
2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control) 
	 และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	 ท่ีเหมาะสมและ 
	 มีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 
	 ตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
	 แต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน	 
	 ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
	 ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือ 
	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
4.	 พจิารณาผลการปฏบัิตงิานของผูส้อบบัญชี	และให้ข้อเสนอตอ่ 
	 คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอขออนุมัติการแต่งตั้ง	 เลือก 
	 กลบัมาใหม	่เลกิจา้ง	และกำาหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญช ี
	 ของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
5.	 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 
	 ด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
6.	 พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอ่ืนท่ีมิใช่ 
	 การสอบบัญชีจากสำานักงานสอบบัญชีเดียวกัน	
7.	 พิจารณารายการ ท่ี เกี่ ยว โยงกันหรือรายการ ท่ีอาจมี 
	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ 
	 ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	
8.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเส่ียง	(Risk	Management) 
	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
9.	 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
	 แผนงานตรวจสอบภายในประจำาปี	 การปฏิบัติงานของ 
	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	และประสานงานกับผู้สอบบัญชี	
10.	จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน 
	 รายงานประจำาปีของบรษัิท	ซ่ึงรายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดย 
	 ประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล 
	 อย่างน้อยดังต่อไปนี้	
	 (1)	ความเห็นเกีย่วกบัความถกูตอ้ง	ครบถว้น	เป็นท่ีเช่ือถอืได ้
	 	 	 ของรายงานทางการเงินของบริษัท

	 (2)	ความเห็นเกีย่วกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
	 	 	 ของบริษัท
	 (3)	ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
	 	 	 และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์	หรอื 
	 	 	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 (4)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 (5)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
	 	 	 ผลประโยชน์	
	 (6)	จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 และการ 
	 	 	 เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 (7)	ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 	 	 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)
	 (8)	รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ 
	 	 	 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ 
	 	 	 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	
11.	ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบ 
	 บัญชี	 เกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ	ผู้จัดการ	 
	 หรอื	บุคคล	ซ่ึงรบัผดิชอบในการดำาเนนิงานของบรษัิทไดก้ระทำา 
	 ค ว า ม ผิ ด ต า ม ท่ี ก ฎ หม า ย ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ 
	 ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	 และให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 รายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่สำานักงาน 
	 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ 
	 ผู้สอบบัญชีทราบ	ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก 
	 ผู้สอบบัญชี	
12.	รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
	 ข้อเสนอแนะท่ีจำาเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย 
	 ปีละ	4	ครัง้	โดยในการปฏบัิตหินา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้
	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและ 
	 ผลการดำาเนินงานของบริษัท	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุง 
	 แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
	 (1)	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	 (2)	การทุจรติ	หรอืมสีิง่ผดิปกต	ิหรอืมคีวามบกพรอ่งท่ีสำาคญั 
	 	 	 ในระบบควบคุมภายใน
	 (3)	การฝา่ฝนืกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 
	 	 	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
	 	 	 กับธุรกิจของบริษัท	
	 	 หากคณะกรรมการของบรษัิทหรอืผูบ้รหิารไม่ดำาเนนิการให้ม ี
	 การปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง	 กรรมการ 
	 ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ 
	 การกระทำานัน้ตอ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
	 ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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13.	ในการปฏบัิตงิานตามขอบเขตอำานาจหนา้ท่ี	ให้คณะกรรมการ 
	 ตรวจสอบมีอำานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงาน 
	 ของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมาให้ความเห็น	 ร่วมประชุม	 หรือส่ง 
	 เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
14.	ในการปฏบัิตงิานตามขอบเขต	อำานาจ	หนา้ท่ี	ให้คณะกรรมการ 
	 ตรวจสอบมีอำานาจว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือเชิญบุคคลท่ีมีความรู้ 
	 ความสามารถ	เพือ่ให้ความเห็น	หรอืคำาแนะนำา	เพ่ือสนบัสนนุ 
	 การปฏิบัติงานตามความจำาเป็น	
15.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการ 
	 กระทำาผิดและการทุจริต	การสอบสวน	และการคุ้มครองผู้ให้ 
	 ข้อมูล	และพิจารณาข้อร้องเรียน	รวมถึงพิจารณาผลการสอบสวน 
	 ของบริษัททุกไตรมาส	 รวมท้ังเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัท 
	 ในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำาผิด 
	 และการทุจริต	การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
16.	พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
	 ตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี	
17.	พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี้เป็นประจำาทุกปีและเสนอต่อ 
	 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากมี 
	 ความจำาเป็น	
18.	ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 ด้วย 
	 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
 
2.	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน
1.	 กำาหนดคา่ตอบแทนท่ีจำาเป็นและเหมาะสม	ท้ังท่ีเป็นตวัเงนิและ 
	 มิใช่ตวัเงนิ	ของกรรมการ	กรรมการชุดยอ่ย	และผูบ้รหิารระดบัสงู 
	 ของบริษัทในแต่ละปี	 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
	 โดยรวม	
2.	 จัดทำาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทน 
	 ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อเสนอให้ 
	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำาเสนอต่อ 
	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
3.	 พจิารณาสอบทานและอนมุตัผิลการดำาเนนิงานของบรษัิท	เพือ่ 
	 ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำาปีตามผล 
	 ตวัช้ีวัดการปฏบัิติงานและพิจารณาปรับเพ่ิมเงนิเดอืนประจำาปี
4.	 พจิารณาและอนมุตัโิครงการคา่ตอบแทนระยะยาว	(Long	Term 
	 Incentive	Plan)	รวมถึงแนวทางปฎิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
5.	 พจิารณาและอนมุตัผิลการประเมินการปฏบัิตงิานเพือ่กำาหนด 
	 เงินโบนัสประจำาปี	 การปรับข้ึนเงินเดือนประจำาปี	 และ 
	 ค่าตอบแทนระยะยาว	(Long	Term	Incentive	Plan)	 ให้แก่ 
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง 
	 ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว			
6.	 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำาปีให้กับกรรมการ 
	 ของบริษัท

7.	 รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ	 หลักการ/เหตุผล 
	 และวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี
8.	 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท	 ประเมินและ 
	 กำาหนดผูส้บืทอดตำาแหนง่ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบรษัิท 
	 รวมท้ังผู้บริหารระดับสูงซ่ึงรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ี 
	 บริหารดังกล่าว	 และรายงานแผนการสืบทอดตำาแหน่งของ 
	 ผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำา 
	 ทุกปี
9.	 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทจัดทำานโยบาย 
	 แผนการสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี 
	 บริหารของบริษัท	รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อ 
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว			
10.	ทำาหน้าท่ีดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
11.	วา่จา้งท่ีปรกึษาหรอืบุคคลท่ีมคีวามเป็นอสิระ	เพือ่ให้ความเห็น 
	 หรอืคำาแนะนำาตามความจำาเป็น	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในดา้นการ 
	 พัฒนาความเป็นผู้นำา
12.	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน 
	 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าท่ีให้คำาช้ีแจง 
	 ตอบคำาถามใดๆ	เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13.	พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและ 
	 เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนมุตัเิปลีย่นแปลง																					
14.	รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสำาคัญให้คณะกรรมการบริษัท 
	 รับทราบเป็นประจำา	 รวมท้ังประเด็นสำาคัญต่างๆ	 ท่ีคณะ 
	 กรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
15.	มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลใดท่ีเกี่ยวข้อง 
	 ของบริษัทมาให้ความเห็น	 เข้าร่วมประชุม	 หรือให้ข้อมูล 
	 ที่เกี่ยวข้อง
16.	ดำาเนนิการอืน่ๆ	ใดหรอืตามอำานาจและความรบัผดิชอบ	ตามท่ี 
	 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ	ไป

3.	คณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
1.	 กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ 
	 และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2.	 กำากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของ 
	 บริษัท	 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการของ 
	 บริษัท	ทุกๆ	ปี	รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำากับ 
	 ดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
3.	 พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย	โดยพิจารณา 
	 บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการ	 เพื่อเสนอ 
	 คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนมุตั	ิและ/หรอืเสนอขออนมุตั ิ
	 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี
4.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)063



4.	คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
1.	 พิจารณานโยบาย	 กลยุทธ์	 เป้าหมายการดำาเนินงาน	 และ 
	 งบประมาณที่เพียงพอ	 ตลอดจนการใดๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการ 
	 พัฒนาสู่ความยั่งยืน	 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
	 บริษัทอนุมัติ
2.	 เสนอประเด็นสำาคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท	อันเกี่ยวเนื่องกับ 
	 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
	 บริษัทพิจารณา
3.	 สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการ 
	 พัฒนาสู่ความยั่งยืน	เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4.	 ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอันเกี่ยว 
	 เนื่องกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5.	 รายงานผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อ 
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6.	 สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ 
	 ความย่ังยืน	 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
	 พิจารณาอนุมัติ
7.	 การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.	คณะกรรมการบริหาร
1.	 กำาหนดทิศทางกลยุทธ์	 โครงสร้างการบริหารงาน	แผนธุรกิจ 
	 และงบประมาณประจำาปีของบรษัิท	เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ 
	 บริษัทอนุมัติ
2.	 บริหารการดำาเนินธุรกิจใดๆ	 ของบริ ษัทให้บรรลุตาม 
	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3.	 กำากับและติดตามผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของ 
	 บริษัท	 และรายงานผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินให้แก่ 
	 กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุกเดือน
4.	 แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
5.	 พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 
	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6.	 พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและ 
	 จำาหน่ายทรัพย์สิน	 การบริหารทรัพยากรบุคคล	 การเงินและ 

	 การบรหิารเงนิ	การบรหิารงานท่ัวไป	และรายการอ่ืนใดท่ีเกีย่ว 
	 กับธุรกิจของบริษัท	ภายในขอบเขตอำานาจที่ได้รับอนุมัติจาก 
	 คณะกรรมการบริษัท
7.	 พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องท่ีต้องผ่านการอนุมัติจาก 
	 คณะกรรมการบรษัิท	ยกเวน้ในกจิกรรมใดๆ	ซ่ึงคณะกรรมการ 
	 บริ ษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย อ่ืนเป็น 
	 ผู้ดำาเนินการไว้แล้ว
8.	 พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการ 
	 ควบคุมภายในของบริษัท
9.	 คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำานาจช่วงให้ผู้บริหาร 
	 หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำานาจในการดำาเนินการในเรื่องใด 
	 เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามทีค่ณะกรรมการบริหารพิจารณา 
	 เห็นสมควรได้	 การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร 
	 และ/หรือการมอบอำานาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการ 
	 ท่ี เกี่ ยวโยงกันหรือรายการ ท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
	 ผลประโยชน	์หรอืรายการท่ีคณะกรรมการบรหิารมสีว่นไดเ้สยี 
	 ตามท่ีกำาหนดในข้อบังคับของบริษัท	 และตามท่ีกำาหนดโดย 
	 คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
10.	วา่จา้งท่ีปรกึษาหรอืบุคคลท่ีมคีวามเป็นอสิระ	เพือ่ให้ความเห็น 
	 หรือคำาแนะนำาตามความจำาเป็น
11.	มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลใดท่ีเกี่ยวข้อง 
	 ของบริษัทมาให้ความเห็น	 เข้าร่วมประชุม	 หรือให้ข้อมูล 
	 ที่เกี่ยวข้องตามที่จำาเป็น
12.	รายงานผลการปฏบัิตงิานท่ีสำาคญัของคณะกรรมการบรหิารให้ 
	 คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส	 ในวาระ 
	 การรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13.	ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความ 
	 เพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำาทุกปี	 ซ่ึงอาจทำาพร้อมกับ 
	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ 
	 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะ 
	 กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
14.	ดำาเนนิการอ่ืนๆ	ใด	หรอืตามอำานาจและความรบัผดิชอบ	ตามท่ี 
	 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ	ไป

รายงานประจำาปี 2559 064



ผู้บริหาร1)

1.	นายสมชัย	 เลิศสุทธิวงค์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร
2.	นายฮุย	เว็ง	ชอง2)		 กรรมการผู้อำานวยการ
3.	นางสาวสุนิธยา	 ชินวัตร3)	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
4.	นายวีรวัฒน์	 เกียรติพงษ์ถาวร2)	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
5.	นางสาวกานติมา	 เลอเลิศยุติธรรม	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

	 นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว	 เอไอเอสยังกำาหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อคอยสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ดังรายชื่อต่อไปนี้

หมายเหตุ	:
1)	 รายชื่อผู้บริหาร	4	รายแรก	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2559	ตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2559
3)	 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2559

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
1.	 คณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการมีหน้าท่ีในการ 
	 สรรหา	คัดเลือก	บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	และเสนอให้ 
	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติ 
	 แต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
2.	 คณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ	 จะพิจารณา 
	 ทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ	 (Skill	 and 
	 Characteristic)	และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการ 
	 บริษัท	เปรียบเทียบกับทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ	ในปัจจุบัน 
	 และอนาคต	 โดยจัดทำาเป็นตาราง	Board	Skill	Matrix	 เพื่อ 
	 กำาหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ีต้องการเป็นประจำา 
	 ทุกปี	ในการทบทวนดังกล่าว	คณะกรรมการสรรหาและกำากับ 
	 ดแูลกจิการยังไดพิ้จารณาถงึความหลากหลาย	ท้ังในดา้นทักษะ	 
	 ประสบการณ์	ความรู้	ความเชี่ยวชาญ	ความเป็นอิสระ	อายุ	 
	 และเพศของกรรมการ	
3.	 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีก 
	 วาระหนึ่ง	 คณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการจะ 
	 พจิารณาปัจจยัตา่งๆ	ซ่ึงรวมถงึ	ผลการปฏบัิตงิาน	ประวตักิาร 
	 เข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม	 และการสนับสนุน 
	 ในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท	โดยหากเป็นกรรมการอิสระ 
	 จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4.	 การแต่งต้ังกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและ 
	 ข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส 
	 และชัดเจน	และดำาเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและ 
	 กำากบัดแูลกจิการ	โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการ 
	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนี้
	 (1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ถือ	คือ 
	 	 	 หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

	 (2)	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(1) 
	 	 	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
	 	 	 ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ	 จะแบ่ง 
	 	 	 คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	 (3)	บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา	 เป็นผู้ 
	 	 	 ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะ 
	 	 	 พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้ 
	 	 	 รบัการเลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนั	เกนิ 
	 	 	 จำานวนกรรมการท่ีจะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ให้ 
	 	 	 ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 กรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจาก 
การครบวาระออกจากตำาแหน่งกรรมการ	 ให้คณะกรรมการ 
พจิารณาแตง่ตัง้บุคคลซ่ึงมีคณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งห้ามตาม
กฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ	เวน้แต ่
วาระของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	โดย
บุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระท่ียังเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน	ท้ังนี	้มตกิารแตง่ตัง้ 
บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กว่า	3	ใน	4	ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
	 ทั้งนี้	เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ 
บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการไดล้ว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
3	 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี	 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของเอไอเอส	ซึ่งมี 
รายละเอียดเกีย่วกบัวธิกีารเสนอและข้ันตอนการพจิารณา	โดยในปี 
2559	 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)065



การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูงท่ีมีหน้าท่ีรายงานตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 รวมถึงจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง	
(Succession	Plan)	 โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร	 โดยคณะกรรมการพัฒนาความเป็น
ผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาว่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระ
เพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย		
	 ในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง	 บริษัทได้จัดทำาแผนสืบทอด
ตำาแหน่ง	(Succession	Plan)	รองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำานวย
การฝ่ายขึ้นไป	โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำาหน้าที่แทน	พร้อมกันนี้ 
เอไอเอสได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำาดับรองลงมาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสำาหรับการขึ้นไปดำารงตำาแหน่งดังกล่าวด้วย

วาระการดำารงตำาแหน่ง
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท
1.	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	2535	 และ 
	 ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
	 ประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง	1	ใน	3	ของ 
	 จำานวนกรรมการท้ังหมด	 ถ้าจำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก 
	 ให้ตรงสามส่วนไม่พอดี	 ให้ออกจำานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 
	 1	 ใน	3	 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็น 
	 ผูอ้อกจากตำาแหนง่และกรรมการท่ีออกจากตำาแหนง่ตามวาระ 
	 อาจได้รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้		
2.	 กรณีทีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจาก 
	 การครบวาระออกจากตำาแหน่งกรรมการ	 ให้คณะกรรมการ 
	 พจิารณาแตง่ตัง้บุคคลซ่ึงมีคณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งห้าม 
	 ตามกฎหมาย	มาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
	 จำากัด	พ.ศ.	2535	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ 
	 กรรมการ	โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหนง่ 
	 กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลอือยู่ของกรรมการท่ีตนแทน	
 

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
1.	 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละไม่เกิน 
	 3	 ปี	 กรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือก 
	 กลับเข้ามาใหม่ได้	 ท้ังนี้	 สำาหรับผู้ท่ีได้ดำารงตำาแหน่งมาแล้ว 
	 เป็นระยะเวลา	9	ปี	หรือ	3	วาระตดิตอ่กนั	คณะกรรมการบรษัิท 
	 จะทบทวนความเป็นอิสระท่ีแท้จริงของกรรมการผู้น้ันเป็นประจำา 
	 ทุกๆ	ปี
2.	 กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ 
	 ต้องย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยการ 
	 ลาออกมีผลตั้งแต่วันท่ีใบลาออกมาถึงท่ีบริษัทเพื่อให้คณะ 
	 กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ 

	 ครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก	โดยให้ดำารงตำาแหน่งเท่า 
	 วาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน	 คณะกรรมการ 
	 บริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 
	 90	วัน	นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก	
	 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ	 เพราะ 
เหตุอ่ืนนอกจากขาดคุณสมบัติ	 หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย	ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตำาแหนง่ยังคงตอ้ง
อยู่รักษาการในตำาแหน่งเพียงเท่าท่ีจำาเป็นจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
1.	 ให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	 มีวาระอยู่ในตำาแหน่งตามวาระ 
	 การดำารงตำาแหนง่ของกรรมการ	และกรรมการชุดย่อยอืน่ๆ	ซ่ึง 
	 พ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
2.	 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตาม	(1)	กรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
	 พ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
	 •	 ตาย
	 •	 ลาออก
	 •	 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย
	 •	 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
	 เอไอเอสมีนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ	
โดยสอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 และเม่ือเทียบกับบริษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว 
ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและ 
รักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้	และจะคำานึงถึงความเป็นธรรมและ
เหมาะสมสำาหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 โดย
สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน
	 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูพ้จิารณากำาหนดคา่ตอบแทนท่ีจำาเป็นและเหมาะสมท้ังท่ีเป็น
ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน	 ให้แก่	 กรรมการบริษัท	 กรรมการชุดย่อย 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 รวมถึงผู้บริหารระดับสูงท่ีมีหน้าท่ี
รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 โดยในการพิจารณา
นอกจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว	 จะมี
การนำาผลสำารวจคา่ตอบแทนกรรมการท่ีจดัทำาโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทยมา
ประกอบการพิจารณา
	 หรบัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย	คณะกรรมการ 
กำาหนดค่าตอบแทนจะนำาเข้าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บรษัิทเพือ่ขอมตเิห็นชอบ	และท่ีประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นเพือ่ขออนมุตั ิ
เป็นประจำาทุกปี

รายงานประจำาปี 2559 066



ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
	 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินสำาหรับประธานกรรมการ	กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร	จำานวน	10	ราย	รวมจำานวนเงนิ	30.08	
ล้านบาท	โดยจ่ายจากผลการดำาเนินงานประจำาปี	2559		และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและกรอบวงเงิน	36	
ล้านบาท	ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2559	ทั้งนี้	นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว 
บริษัทใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับปี	2558	 และค่าตอบแทนท่ีจัดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงิน	 อันประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

หมายเหตุ
1)	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	/	พนักงานของบริษัท	หรือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ	หรือกรรมการชุดย่อย
2)	 ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	หรือเบี้ยประชุม	ในฐานะประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

หมายเหตุ
1)	 นายกานต์	ตระกูลฮุน	ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2559
2)	 นายสตีเฟ่น	มิลเลอร์	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2559
3)	 นายวิทิต	ลีนุตพงษ์	ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2559
4)	 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฎตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี	2559	รวมถึงโบนัสประจำาปี	2560	ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์	2560	ด้วย

คณะกรรมการ   
•	 ประธานกรรมการ	 300,000	 x	 √
•	 กรรมการ	 75,000	 25,000	 √
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหาร   
•	 ประธานกรรมการ	 25,000	 25,000	 √
•	 กรรมการ	 x	 25,000	 √
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ   
•	 ประธานกรรมการ	 10,000	 25,000	 √
•	 	กรรมการ	 x	 25,000	 √

กรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจำาปี 2559

ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)

นายกานต์		ตระกูลฮุน1)	 -	กรรมการอิสระ	 1,399,833	 325,000	 2,398,500	 -
	 -	ประธานกรรมการ
	 -	ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
	 -	ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำา
	 	 และกำาหนดค่าตอบแทน
นายไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย	 -	กรรมการอิสระ		 1,200,000	 775,000	 3,150,000	 -
	 -	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 -	กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์	 -	กรรมการอิสระ	 1,020,000	 725,000	 2,289,000	 -
	 -	ประธานกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
	 -	กรรมการตรวจสอบ
นางทัศนีย์	มโนรถ	 -	กรรมการอิสระ	 900,000	 750,000	 2,178,800	 -
	 -	กรรมการตรวจสอบ
	 -	กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
นายสมประสงค์	บุณยะชัย	 -	รองประธานกรรมการ	 900,000	 525,000	 2,253,600	 -
	 -	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำา
	 	 และกำาหนดค่าตอบแทน
	 -	กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
นายสตีเฟ่น	มิลเลอร์	2)	 -	กรรมการ	 900,000	 450,000	 2,253,600	 -
นายวิทิต		ลีนุตพงษ์	3)	 	 	 3,080,000	 -	 2,604,100	 -
รวม	4)	 	 	 9,399,833	 3,550,000	 17,127,600	 -

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

ค่าตอบแทนอื่นๆค่าเบี้ยประชุม1)

(บาท)
โบนัส (บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำานวน 7 ราย ในปี 2559 มีดังนี้ 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท	มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ตอบแทนความสำาเร็จในการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท	 และ
ตอบแทนผลงานท่ีผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท	 และตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพัฒนาความเป็น
ผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ทำาการทบทวนและอนุมัตินโยบายค่า
ตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำาทุกปี	 โดยการกำาหนดระบบบริหารค่า
ตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ	ดังน้ี

การบริหารค่าตอบแทน	โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
•	 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	 จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำาเร็จ 
	 ของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท
•	 การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพ้ืนฐานของตัวช้ีวัด 
	 ความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	 ท้ังตัวช้ีวัดทางด้านการเงินและ 
	 ด้านอ่ืนๆ

การบริหารค่าตอบแทน	ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น
•	 การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับ 
	 แผนการดำาเนินงานของบริษัทท้ังในระยะส้ันและระยะยาว	เพ่ือให้ 
	 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท	 และการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง 
	 ต่อเน่ืองให้กับผู้ถือหุ้น
•	 การทำาให้เกิดความม่ันใจว่าตัวช้ีวัดความสำาเร็จท่ีต้ังข้ึน	 มีความ 
	 เหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำาเนินงานของบริษัท 
	 เป้าหมายของบริษัท	และระดับผลการปฏิบัติงานท่ีมากข้ึน
•	 การสร้างการระดมทุนท่ีม่ันคงและมีแบบแผน	 เพ่ือให้เกิดความ 
	 ม่ันใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัท

การบริหารค่าตอบแทน	ให้สามารถแข่งขันได้
•	 การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจ 
	 ท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือทำาให้เกิดความม่ันใจว่าบริษัทสามารถท่ีจะดึงดูด 
	 และรักษาพนักงานท่ีดี	มีฝีมือ	ให้มาทำางาน	และอยู่สร้างผลงาน 
	 ให้กับบริษัทอย่างต่อเน่ือง
•	 การเช่ือมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงาน 
	 อย่างมีนัยสำาคัญ	สำาหรับท้ังผลตอบแทนรายปี	และผลตอบแทน 
	 ระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
	 ค่าตอบแทนซ่ึงจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร	
โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยสามองค์
ประกอบ	ดังน้ี

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงท่ี
	 เงินเดือน
	 ระดับของค่าตอบแทนท่ีได้รับ	เป็นไปตามหน้าท่ี	ความรับผิดชอบ 
ตามตำาแหน่งงาน	 ประสบการณ์และทักษะความชำานาญเฉพาะ 
ตัวบุคคล	 ซ่ึงทำาการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน	 โดยจะมีการ
ทบทวนเป็นประจำาทุกปี	 จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน	 และ 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในตลาดแรงงาน
	 ผลประโยชน์อ่ืน	และผลประโยชน์พิเศษ
	 วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อ่ืน	 และผลประโยชน์
พิเศษ	 คือการสร้างความม่ันคงปลอดภัยให้กับพนักงาน	 และช่วย
เหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ	ประสพปัญหาด้านสุขภาพ	ทุพพลภาพ	
หรือเสียชีวิต	 โดยกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	แผนประกันสุขภาพ	และ
สวัสดิการต่างๆ	สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน	และตามท่ี 
กฎหมายกำาหนด

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
	 โบนัสตามผลงาน
	 •	 เป็นรางวัลตอบแทนท่ีแปรผันตามความสำาเร็จของผลงาน 
	 	 ในระยะส้ัน	เม่ือเทียบกับแผนงานประจำาปีท่ีได้กำาหนดไว้	โดย 
	 	 เทียบเคียงกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
	 	 เงินโบนัสตามผลงานน้ีจะผูกกับดัชนีช้ีวัดความสำาเร็จ	(KPI) 
	 	 ประจำาปี	ซ่ึงเป็นผลรวมจากตัววัดผลท่ีหลากหลาย	และมีการ 
	 	 ถ่วงน้ำาหนักตามความสำาคัญของแต่ละปัจจัย	 โดยเป็นการ 
	 	 ตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัท	และของพนักงาน 
	 	 รายบุคคล	รวมท้ังโบนัสท่ีจะได้รับ	

ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์แบบคงที่

เงินเดือน ผลประโยชน์

ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน

โบนัส
ตามผลงาน

ค่าตอบแทน
ที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทน
ที่เป็นหุ้น

รายงานประจำาปี 2559 068



	 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน
	 •	 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินพิเศษนอกเหนือจากโบนัสตาม 
	 	 ผลงาน	ค่าตอบแทนพิเศษน้ีเป็นตัวผลักดันให้เกิดผลงานท่ีเป็น 
	 	 รากฐานของบริษัท	 โดยยึดหลักมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของ 
	 	 บริษัท	 ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 
	 	 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินพิเศษส่วนหน่ึงจะถูกจ่ายออกเป็น 
	 	 เงินสด	 ซ่ึงถือเป็นมูลค่าเชิงบวกในปีปัจจุบัน	 ส่วนเงินรางวัล 
	 	 ท่ีเหลือจะถูกยกไปรวมไว้ในบัญชีสะสม	 อย่างไรก็ตามเงิน 
	 	 รางวัลสะสมน้ีอยู่ในกฎการเรียกคืนท่ีเช่ือมโยงกับผล 
	 	 การปฏิบัติงาน	 และอาจมีมูลค่าลดลงหากผลการปฏิบัติงาน 
	 	 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในปีน้ันๆ

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นหุ้น
	 •	 การให้การมีส่วนในการถือหุ้น	 มุ่งเน้นเป็นค่าตอบแทน 
	 	 ในระยะยาวเพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างความเจริญเติบโต 
	 	 ท่ีย่ังยืนให้กับบริษัท	 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ถือหุ้น	 ท้ังยัง 
	 	 เป็นการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเป็นเจ้าของ	และรักษาไว้ 
	 	 ซ่ึงพนักงานท่ีทรงคุณค่าของบริษัท	บริษัทจึงได้พิจารณาจัดสรร 
	 	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญให้กับผู้บริหารท่ีมีบทบาท 
	 	 สำาคัญในการท่ีจะทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จอย่างม่ันคง 
	 	 ได้ในอนาคต	การจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญน้ี 
	 	 ยังเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงาน	 สำาหรับความทุ่มเท 
	 	 ในการทำางานท่ีมีส่วนช่วยเป็นอย่างสูงในการทำาให้บริษัทเจริญ 
	 	 รุ่งเรืองและประสบความสำาเร็จ

เงินเดือน	(Base	Salary)  √ √ √	 เงินสด	แก่พนักงานทุกคน	 จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
	 	 	 	 	 และตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่
	 	 	 	 	 และความรับผิดชอบตามตำาแหน่งงาน

เงินโบนัสตามผลงาน  √ √ √	 เงินสด	แก่พนักงานทุกคน	 เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำาเร็จ
(Performance	Bonus)	 	 	 	 	 ของผลงานที่ได้กำาหนดไว้ประจำาแต่ละปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  √ √	 	 เงินสด	แก่ผู้บริหาร	 ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท
(Value-Sharing	Cash)	 	 	 	 	 โดยยึดหลักมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท
	 	 	 	 	 ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหาร
	 	 	 	 	 และผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น √ √	 	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 เพื่อเป็นแรงเสริมให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโต
(Value-Sharing	Equity)	 	 	 	 ที่จะซื้อหุ้นสามัญ	 ที่ยั่งยืน	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 แก่ผู้บริหาร

CEO ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รูปแบบการจ่าย จุดประสงค์และการเชื่อมโยง
กับหลักการค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

					ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำานวน	5	ราย	เท่ากับ	41.72	ล้านบาท		ประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัสตามผลงาน	กองทุนสำารอง
เล้ียงชีพ	และผลประโยชน์อ่ืนๆ

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
	 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อบริษัทได้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างต่อเน่ือง	 อันเป็นการส่งเสริมให้บริษัท
เติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	และผู้บริหาร	บริษัทได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ	
(Warrant)	ให้แก่ผู้บริหาร	ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว	(Performance	Share	Plan)	เป็นจำานวน	4	คร้ัง	ต้ังแต่	ปี	2556-2559

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)069



เลขานุการบริษัท
 คือ	 นายชวิน	 ชัยวัชราภรณ์	 มีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท	ดังน้ี
(1)	 จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	และ 
	 การประชุมผู้ถือหุ้น
(2)	 จัดการประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของ 
	 บริษัทย่อยทุกบริษัท
(3)	 จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเพ่ือเสนอต่อ 
	 คณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการพิจารณา	 รวมท้ัง 
	 ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ
(4)	 จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ	 ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
	 กำาหนด
(5)	ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
	 ชุดย่อยมอบหมาย

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 รวมรายชื่อผู้บริหารได้รับ ร้อยละ

ของจำานวน

ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ

ทั้งหมดที่ออก

ร้อยละ

ของจำานวน

ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ

ทั้งหมดที่ออก

ร้อยละ

ของจำานวน

ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ

ทั้งหมดที่ออก

ร้อยละ

ของจำานวน

ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ

ทั้งหมดที่ออก

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) (หน่วย)

1.	นายสมชัย	 เลิศสุทธิวงค์	 56,800	 6.87	 51,600	 5.92	 29,816		 4.38	 19,824	 4.89	 158,040
2.	นางสาวสุนิธยา	 ชินวัตร	 11,900	 1.44	 11,890	 1.36	 11,020	 1.62	 6,864	 1.69	 41,674
3.	นายวีรวัฒน์	 เกียรติพงษ์ถาวร	 30,200	 3.65	 30,174	 3.46	 27,116	 3.99	 19,864	 4.90	 107,354
4.	นางสาวกานติมา	เลอเลิศยุติธรรม	 33,200	 4.01	 0	 n/a	 0	 n/a	 0	 n/a	 33,200

หัวหน้าหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
	 คือ	นางสาวนัฐิยา	พัวพงศกร	ซ่ึงมีหน้าท่ีกำากับดูแลในฐานะบริษัท																							
จดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	 รวมท้ังกฎหมายบริษัท
มหาชนจำากัด

	 ท้ังน้ีข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท	 และ
หัวหน้าหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	ปรากฎในหน้า	54

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
	 รายละเอียดแสดงไว้ในรายงานพัฒนาความย่ังยืน	ประจำาปี	2559

	 ท้ังน้ี	ผู้บริหารตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ	
(Warrant)	มีรายช่ือและจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ	(Warrant)	ท่ีได้รับดังน้ี

รายงานประจำาปี 2559 070



การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการของเอไอเอสถูกกำาหนดจาก
คณะกรรมการบริษัทและเริ่มบังคับใช้กับกรรมการ	ผู้บริหาร	และ 
พนักงานทุกระดับมาตั้งแต่ปี	2545	 รวมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกได้รับทราบและช่วยกัน 
ตรวจสอบท่ี	http://investor.ais.co.th	 โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการต้องมี 
การทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม
กับธุรกิจและสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นประจำาทุกปี	 ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา	 มีการปรับปรุง
นโยบายให้ครอบคลมุถงึหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดตีามแนวทาง
ของ	ASEAN	Scorecard	ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติ	(The	UN	
Global	Compact	 :	UNGC)	 และดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ 
(Dow	Jones	Sustainability	Indices	:	DJSI)
	 คณะกรรมการบริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ภายใน
องค์กรรับทราบผ่านช่องทางและกิจกรรมที่หลากหลาย	เช่น	การ
ช้ีแจงต้ังแต่วนัปฐมนเิทศ	อีเมล	์อินทราเนต็	แผน่ป้ายประกาศ	การ
รณรงค์ภายในองค์กร	และการจดัให้มีการประเมินความรู้และความ
เข้าใจประจำาปี	เป็นตน้	เพือ่สรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจใน
การปฏบัิตติามนโยบายของเอไอเอส	พร้อมท้ังกำาหนดให้มีช่องทาง
สำาหรบับคุคลทัง้ภายในและภายนอกเพือ่แจง้เรื่องการพบเหน็การ 
กระทำาท่ีเป็นการละเมิดนโยบายการกำากับดูแลกิจการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการ		ซ่ึงครอบคลมุถงึมาตรการคุม้ครองผูร้ายงาน	ตาม
นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำาผิดและการทุจริต	 การสอบสวน	
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	(Whistle	Blower	Policy)	ด้วย
	 โดยในปี	2559	 เอไอเอสได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ใน	DJSI	
กลุ่ม	Emerging	Markets	อีกครั้ง	เป็นปีที่สองติดต่อกัน	ซึ่งเป็นสิ่ง
ยืนยันว่าบริษัทมีการดำาเนินงานอย่างยั่งยืน	ครอบคลุมทั้งมิติทาง
ด้านเศรษฐกิจ	ธรรมาภิบาล	การคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	และการอยู่
ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลท่ีมีภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ 
ในการมุ่งม่ันให้บรษัิทเป็นผูน้ำาในเรือ่งการสือ่สารโทรคมนาคมของ
ประเทศและเป็นตัวแทนของผูถ้อืหุ้นโดยรวม	มิใช่กลุม่ใดกลุม่หนึง่	
โดยคณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒจิำานวน	10	ท่าน	
ท่ีมีคณุสมบัตคิรบถว้นตามท่ีกฎหมายกำาหนด	และมีประสบการณ์
หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ	รวมทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กบัธรุกจิโทรคมนาคม	โดยมีสดัสว่นของกรรมการอสิระไมน่อ้ยกวา่ 
1	ใน	3	ของคณะกรรมการทั้งหมด	และมีคุณสมบัติตามที่กำาหนด
ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการซ่ึงมากกว่าขั้นต่ำาท่ีกฎหมาย

กำาหนด	นอกจากนี	้มากกวา่กึง่หนึง่ขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 
เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร	 ท้ังนี้	 ก็เพื่อให้มีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น	 โดย
ประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร	และไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจ
ระหว่างกัน
	 เอไอเอสมกีารแบ่งแยกอำานาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารอยา่งชัดเจน	รวมท้ังไดส้งวนสทิธ	ิในการ
พิจารณาเรื่องท่ีมีนัยสำาคัญซ่ึงจะกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ
บรษัิทอย่างมากให้เป็นอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเท่านัน้ดว้ย 
	 ท้ังนี้	 รายละเอียดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีพิจารณาคัดเลือก	การแต่งตั้ง	นิยาม
ของกรรมการอสิระ	และการแบ่งแยกหนา้ท่ีของประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 ปรากฎอยู่ในหัวข้อ“โครงสร้าง 
การจัดการ”	หน้า	57-59	และ	60-62
	 คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยเพือ่ช่วย
ศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านอื่นๆ	 อีก	5	 ชุด	 โดยรายละเอียด
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อย	 รายชื่อ
และขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุดปรากฎอยู่
ในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	หน้า	57-59	และ	62-64

การประชุมคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบรษัิทกำาหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ย	6	ครัง้ตอ่
ปี	โดยในปีท่ีผา่นมามกีารประชุมท้ังสิน้จำานวน	9	คร้ัง	โดยกำาหนดการ
ประชุมจะถูกพิจารณากำาหนดล่วงหน้าตลอดท้ังปี	 เพื่อให้ 
มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม
ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน		โดยหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะ
ถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	ก่อนวันประชุม	
เพือ่ให้กรรมการแตล่ะท่านไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูกอ่นลว่งหนา้	โดย
รายละเอียดของจำานวนครั้งท่ีจัดประชุมในปี	2559	 และจำานวน
กรรมการท่ีเข้ารว่มประชมุ	ปรากฎในหัวข้อ	“โครงสรา้งการจดัการ 
หน้า	58-59”
	 สำาหรับในเดือนใดท่ีไม่ได้มีการประชุม	 ส่วนงานเลขานุการ
บรษัิทจะจดัสง่รายงานสรปุผลการดำาเนนิงานของบรษัิทและบรษัิท
ย่อยในเดอืนนัน้ๆ	ให้คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ	ในการอภปิราย
และแสดงความคิดเห็นแต่ละวาระ	 ประธานกรรมการซึ่งทำาหน้าที่
เป็นประธานท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ	 พร้อมท้ัง 
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องของแต่ละวาระสามารถนำาเสนอ
ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจได้	 สำาหรับ
รายงานการประชุมจะถูกจัดทำาโดยเลขานุการบริษัทภายใน	7	วัน
นับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น		

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)071



การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
	 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ	1	 คร้ัง	 โดยไม่มีกรรมการ 
ที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม	เพื่อเปิดโอกาส
ให้อภปิรายประเดน็ตา่งๆ	ท้ังท่ีเกีย่วกบัธรุกจิของเอไอเอสและเรือ่ง
ท่ีอยู่ในความสนใจไดอ้ยา่งอิสระ	โดยภายหลงัจะดำาเนนิการรายงาน
ผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ี 
บริหารทราบ	

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
	 คณะกรรมการกำาหนดให้มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 และผู้บริหารระดับสูง	 เพ่ือให้มั่นใจว่า
บรษัิทจะสามารถดำาเนนิธรุกจิตอ่ไปไดห้ากตำาแหนง่สำาคญัดงักลา่ว
วา่งลง	โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการพฒันา	ความเปน็ผูน้ำาและ
กำาหนดค่าตอบแทนทำาหน้าท่ีพิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และ 
จัดทำาแผนการสืบทอดดังกล่าว	ซึ่งในปีที่ผ่านมา	แผนการสืบทอด
ตำาแหน่งได้ขยายขอบเขตท่ีครอบคลุมตั้งแต่ระดับ	AVP	 ข้ึนไป	
รวมท้ังกำาหนดให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้ำาและ
กำาหนดค่าตอบแทนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึง
แผนการสืบทอดตำาแหน่งดังกล่าว	 รวมท้ังให้มีการทบทวนเป็น
ประจำาทุกปี
	 เอไอเอสตระหนกัดว่ีาพนกังานเป็นแรงขับเคลือ่นท่ีสำาคญัของ
องค์กร	 ไม่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอสเพียงเท่านั้น	 ซ่ึง 
สิง่ท่ีท้าทายตอ่การดำาเนนิธรุกจิ	คอื	ความเสีย่งของการขาดบุคคล
ากรท่ีมีความรู้	 และความสามารถ	 การเตรียมความพร้อมของ
พนักงานให้ทันต่อการขยายตัว	 และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
จึงเป็นสิ่งสำาคัญ	จึงกำาหนดให้การสร้างผู้สืบทอดตำาแหน่งสำาคัญๆ	
ท่ีจะว่างลง	(Succession	plan)	 หรือผู้ดำารงตำาแหน่งใหม่	 เป็น	
Corporate	KPI	โดยมุ่งเนน้เพ่ิมขีดความสามารถของพนกังานให้มี 
ความรูค้วามสามารถในการทำางาน	และเตรียมความพรอ้มตอ่ความ
กา้วหนา้ของพนกังานในอนาคตดว้ยการวางแผน	สบืทอดตำาแหนง่
ของทุกสายงานอย่างให้ความสำาคัญเท่าเทียมกัน	 และดำาเนินการ
อย่างจริงจัง	 โดยได้รับคำาแนะนำาจากท่ีปรึกษามืออาชีพระดับโลก	
ทำาให้เอไอเอสมีความพร้อมในการต่อสู้กับการแข่งขันด้วยทีม
พนักงานที่มีความรู้	ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

การติดต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร
	 เอไอเอสจัดให้มีส่วนงานเลขานุการบริษัทเพื่อทำาหน้าท่ีเป็น
ตัวกลางการติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร	 โดย
เลขานุการบริษัทจะใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลสำาหรับกรรมการ	
(Board	Portal)	เป็นอกีหนึง่ช่องทางเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและเอกสารท่ีสำาคัญต่างๆ	 ของเอไอเอสได้อย่าง

รวดเร็วและปลอดภัย	 นอกจากนี้	 ได้จัดให้มีส่วนงานตรวจสอบ
ภายในเป็นตัวกลางระหว่างกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายบริหาร 
เอไอเอสมีนโยบายท่ีจะไม่ปิดกั้นการเข้าถึงและติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหารโดยตรง	 แต่การติดต่อสื่อสาร
นั้นจะต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำาเนินธุรกิจ
ปกติของเอไอเอส

ค่าตอบแทนของกรรมการ
	 เอไอเอสมีนโยบายกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้
สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรบัผดิชอบ	และอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจ
และเทียบไดก้บับรษัิทในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและบรษัิทท่ีมขีนาด
ใกล้เคียงกัน	 โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงาน 
รายบุคคลและผลการดำาเนนิงานของบรษัิทดว้ย	โดยคณะกรรมการ 
พัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา
กำาหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน	ประเภทของค่าตอบแทน 
และจำานวนค่าตอบแทน	 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริษัท	 ก่อนนำาไปขออนุมัติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นประจำาทุกปี	ท้ังนี	้รายละเอียดของนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน
และจำานวนค่าตอบแทนท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหารในปี	2558	
ปรากฎอยู่ในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	หน้า	66-70

การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง
ของกรรมการ
	 กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับการ
ปฐมนเิทศเพือ่รบัทราบข้อมลูท่ัวไปและข้อมูลการดำาเนนิธรุกจิของ
เอไอเอสที่สำาคัญและจำาเป็นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่
	 เอไอเอสยังส่งเสริมให้ท้ังกรรมการ	 เลขานุการบริษัท	 และ 
ผู้บริหารต้องเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	
โดยเอไอเอสจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังหมด	 ซ่ึงการพัฒนาความ
รู้ของกรรมการประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 หลักสูตร
การอบรมท้ังภายในและภายนอก	 การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ	ของกลุ่มเอไอเอส	เป็นต้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิทกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏบัิตงิาน 
ตนเอง	(Board	Self-Assessment)	 เป็นรายบุคคลและท้ังคณะ
เป็นประจำาทุกปี	เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่า	ได้ดำาเนินการตามนโยบายการ
กำากบัดแูลกจิการท่ีไดอ้นมัุตไิวแ้ละ/หรอืตามแนวปฏบัิตท่ีิด	ี(Good	
Practices)	หรอืไม่	เพือ่ปรบัปรงุการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการ
บริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายท่ีกำาหนดไว้	 และเพื่อทบทวน 
ปัญหา	และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานประจำาปี 2559 072



•	 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ	 ประกอบด้วยการ 
	 ประเมินใน	2	ส่วน	ดังนี้
 ส่วนท่ี	1	 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือ 
	 ระดับการดำาเนินการใน	6	หัวข้อประเมิน	ได้แก่
	 •	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
	 •	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 •	 การประชุมคณะกรรมการ
	 •	 การทำาหน้าที่กรรมการ
	 •	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
	 •	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
	 ส่วนที่	2	คณะกรรมการให้ความเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรือสิ่งที่ 
	 ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสำาหรับการปฏิบัติงานของ 
	 คณะกรรมการหรือการดำาเนินงานด้านต่างๆ	ของบริษัท
•	 ขั้นตอนในการประเมิน
	 เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัท 
	 ทุกท่านประเมนิตนเองในทุกสิน้ปี	จากนัน้จะนำามารวบรวมและ 
	 รายงานสรปุผลตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทเพือ่รบัทราบ 
	 รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
	 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน	
มีหน้าท่ีในการกำาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำาปี	 และ
ระยะยาวของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 รวมท้ังประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำา													
ทุกปี	โดยผลของการประเมินจะถูกนำามาใช้ประกอบการพิจารณา
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าท่ีในการดูแลรักษา 
ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าผูถ้อืหุ้นนัน้ 
จะเป็นนักลงทุนสถาบัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย 
และไม่ว่าสัญชาติใด	โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน 
ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	อาทิ
-	 สทิธิในการไดร้บัใบหุ้น	โอนหุ้น	และสทิธิในการรับทราบขอ้มูล 
	 ผลการดำาเนนิงาน	นโยบายการบรหิารงานอยา่งสม่ำาเสมอและ 
	 ทันเวลา
-	 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำาไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
-	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 แสดงความเห็น	 ให้ 
	 ข้อเสนอแนะ	 และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง 
	 ที่สำาคัญต่างๆ
-	 สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น
	 สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปี	 เอไอเอสได้ยึดถือแนว
ปฏิบัติด้วยเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

ก่อนวันประชุม
1.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม 
	 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
	 ได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2559	-	31	ธันวาคม	2559 
	 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่าน 
	 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท	ทั้งนี้	เมื่อถึง 
	 กำาหนดการปิดรับ	 ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าว 
	 แต่อย่างใด	
2.	 ให้สทิธผิูถ้อืหุ้นเป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ	และกำาหนดนโยบายและ 
	 ค่าตอบแทนของกรรมการ	 รวมท้ังแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ 
	 กำาหนดคา่สอบบัญชี	สทิธิในการอนมุตักิารจา่ยเงนิปันผล	และ 
	 การอนุมัติเรื่องอื่นๆ	ตามที่กฎหมายกำาหนด
3.	 จัดทำาหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีคำาชี้แจงวัตถุประสงค์ของแต่ละ 
	 วาระ	 หนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 และเอกสารประกอบการ 
	 ประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพือ่เผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์
	 ของบริษัทล่วงหน้า	30	 วันก่อนวันประชุม	 โดยได้ประกาศ 
	 ให้ทราบถึงการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาด 
	 หลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท	 นอกจากนี้ได้จัดส่งชุดเอกสาร 
	 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	21	วันก่อนวันประชุม
4.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และ 
	 วธิกีารท่ีกำาหนดเป็นระยะเวลาลว่งหนา้	30	วนั	กอ่นวนัประชมุ 
	 โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทและแจ้งผ่านช่องทางของ 
	 ตลาดหลักทรัพย์
5.	 นอกจากหนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม 
	 หนังสือเชิญประชุมแล้ว	 บริษัทยังจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 
	 ท้ังแบบ	 ก.	 และค.	 ไว้บนเว็บไซต์	 เพ่ืออำานวยความสะดวก 
	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
	 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์และมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรอื 
	 กรรมการอิสระท่ีบริษัทแจ้งรายช่ือไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
	 มาเข้าร่วมแทนได้	 ทั้งนี้ในส่วนของกรรมการอิสระ	บริษัทได้ 
	 เสนอรายชื่อไว้จำานวน	2	 ราย	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก 
	 มอบฉันทะตามความพึงพอใจได้
6.	 ประสานงานกับผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
	 14	วนั	กอ่นวันประชุม	เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดการถอืครอง 
	 หลักทรัพย์	 และพยายามติดต่อเพ่ือขอความร่วมมือให้มีการ 
	 สง่ตวัแทนเข้ารว่มการประชุมหรอืมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ		

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)073



วันประชุม
1.	 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย	 รวมท้ังผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน 
	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	โดยเลือกสถานที่จัดประชุมที่โรงแรม 
	 เซ็นทารา	 แกรนด์	 เซ็นทรัล	 พลาซา	 ลาดพร้าว	 ซ่ึงสะดวก 
	 ต่อการเดินทาง	 และจัดเตรียมสิ่งอำานวยความสะดวกให้แก่ 
	 ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสาร	 ป้ายบอกขั้นตอนการ 
	 ลงทะเบียน	 ระบบการลงทะเบียนและลงคะแนนแบบบาร์โค้ด 
	 รวมถงึบุคลากรท่ีเพียงพอ	นอกจากนียั้งจดัให้มจีดุลงทะเบียน 
	 กองทุนโดยเฉพาะเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
	 ที่เป็นนักลงทุนสถาบัน
2.	 ประธานกรรมการบรษัิท	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธาน 
	 กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ	 ประธานกรรมการ 
	 พัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ประธาน 
	 กรรมการการพัฒนาสู่ความย่ังยืน	 และประธานกรรมการ 
	 บริหาร	 รวมท้ังผู้บริหารระดับสูงพร้อมใจกันเข้าร่วมประชุม 
	 ผู้ถือหุ้น	เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น
3.	 จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีตรวจสอบ 
	 ความถูกต้องและความโปร่งใสของการนับคะแนน	 ในแต่ละ 
	 วาระการประชุม
4.	 ประธานท่ีประชุมไดด้ำาเนนิการประชุมตามลำาดบัวาระและเรือ่ง 
	 ท่ีได้ระบุไว้ในเอกสารเชิญประชุม	 โดยไม่มีการเพิ่มเติม											 
	 แต่อย่างใด	 พร้อมท้ังจัดสรรเวลาสำาหรับการซักถามของ 
	 ผูถ้อืหุ้นในแตล่ะวาระให้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ	โดยกอ่น 
	 เริ่มประชุม	 ผู้แทนของบริษัทจะแจ้งข้ันตอนและวิธีการ 
	 ออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ
5.	 จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำาหรับการออกเสียงในแต่ละวาระ	และ 
	 สำาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นราย 
	 บุคคล		โดยนำาระบบบาร์โคด้มาใช้เพ่ือให้การนบัคะแนนแตล่ะ 
	 วาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว
6.	 ประธานท่ีประชุมได้แจ้งผลคะแนนแต่ละวาระและมติของ 
	 ท่ีประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบภายในช่วงการจัดประชุม 
	 ทันที	 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วย 
	 กับมตินั้น
7.	 จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำา 
	 ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมครั้งถัดไปให้มี 
	 ประสิทธิภาพมากขึ้น

ภายหลังการประชุม
1.	 บรษัิทได้แจง้มตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสยีง 
	 ของทุกวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการปิดประชุมทันที 
	 รวมทั้งได้เผยแพร่มติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัท	

2.	 เลขานุการบริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมและเผยแพร่ 
	 บนเว็บไซต์บริษัทภายใน	 14	 วัน	 หลังจากวันประชุม 
	 โดยรายงานดงักลา่วมกีารบันทึกรายละเอียดและสาระสำาคญัไว้ 
	 อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ี 
	 ของตลาดหลักทรัพย์	 และได้เผยแพร่รายงานการประชุม 
	 ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	 พร้อมแจ้งการเผยแพร่ 
	 ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
	 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็น 
ต่อคณะกรรมการ	 หรือแจ้งเบาะแสในกรณีท่ีพบเห็นการกระทำาท่ี
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทของกรรมการ	 
ผู้บริหาร	หรือพนักงาน	โดยผ่าน	3	ช่องทาง	ดังนี้
1.	 ส่งจดหมายถึง	ส่วนงานเลขานุการบริษัท
	 เลขที่	414	ชั้น	28	อาคารเอไอเอส	1
	 ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน
	 เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400
	 โทรศัพท์	:	(66)	2029	5352
	 โทรสาร	:	(66)	2029	5108
	 E-mail	:	companysecretary@ais.co.th
2.	 คณะกรรมการตรวจสอบที่	
	 E-mail	:	AuditCommittee@ais.co.th
3.	 ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
	 โทรศัพท์	:	(66)	2029	5117
	 โทรสาร	:	(66)	2029	5165
	 E-mail	:	investor@ais.co.th	
	 โดยข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อให้หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องดำาเนินการ	 เพื่อให้มีการช้ีแจง	 แก้ไข	 ปรับปรุง	 และ 
สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 เอไอเอสตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่า 
จะเป็นลูกค้า	 คู่ค้า	 พนักงาน	 ชุมชน	 สังคม	 หรือสิ่งแวดล้อม 
จึงกำาหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิ
แห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยูร่ว่มกนัอย่างยัง่ยนื	ไวใ้น 
นโยบายการกำากบัดแูลกจิการ	คูม่อืประมวลจรยิธรรมธรุกจิ	นโยบาย
การบริหารบุคคล	ตลอดจนนโยบายต่างๆ		ที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้ 
ได้กำาหนดให้มีแนวปฏิบตัิและระบบการควบคุมภายในทีด่ี	รวมทัง้
นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น	 เพื่อป้องกัน
การทุจริตคอรัปช่ันในองค์กร	 การมอบหมายให้คณะกรรมการ
จริยธรรมเป็นผู้ดำาเนินมาตรการหรือกิจกรรมสร้างความตระหนัก
ในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานและคู่ค้า	 ท้ังนี้	 ผู้ถือหุ้นสามารถ
ศึกษาแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้จากรายงานพัฒนาความ
ยั่งยืน	ปี	2559

รายงานประจำาปี 2559 074



	 เอไอเอสยังเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยกัน 
ตรวจสอบความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ	 การประพฤติตาม
นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 ประมวลจริยธรรม	 ตลอดจน
แนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน	 โดยผู้ท่ีพบเห็น
การละเมิด	ถ้าเป็นพนักงานในองค์กรจะสามารถแจ้งผ่านช่องทาง 
ประมวลจริยธรรมธุรกิจออนไลน์	(Ethic	Online)	 และระบบการ
ให้ข้อมูลการกระทำาผิดและการทุจริต	(Whistle	Blowing)	สำาหรับ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	 สามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าวต่อ 
คณะกรรมการบรษัิทผา่นช่องทางของคณะกรรมการตรวจสอบไดท่ี้		
AuditCommittee@ais.co.th	ทั้งนี้	 เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ามาจะถูกนำา 
เขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตอ่ไปและผูร้ายงานจะไดร้บั 
การคุม้ครองอย่างดีท่ีสดุ	โดยผูถ้อืหุ้นสามารถศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิ
ได้จาก	 “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำาผิดและการทุจริต	 การ
สอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	(Whistle	Blower	Policy)”	 
ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่	http://investor.ais.co.th
 
การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
1.	 เอไอเอสให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	 ท้ัง 
	 ข้อมลูทางการเงนิและท่ีมิใช่ทางการเงนิแกผู่ถ้อืหุ้นและผูล้งทุน 
	 เช่น	ข้อบังคบับรษัิท	หนงัสอืบรคิณห์สนธ	ินโยบายการบรหิาร 
	 ความเสีย่ง	ข้อมูลงบการเงนิ	และบทวเิคราะห์ผลการดำาเนนิงาน 
	 ฯลฯ	อยา่งถกูตอ้ง	เพยีงพอ	ทันเวลา	เท่าเทียม	และเป็นไปตาม 
	 กฎหมายและกฏระเบียบตา่งๆ	ท้ังนี	้เพ่ือสง่เสรมิความเช่ือม่ัน 
	 ของผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเช่ือถือได้และซ่ือตรงของบริษัท 
	 โดยส่วนหนึ่งได้จัดทำานโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อ 
	 บังคับใช้แก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทและ 
	 บริษัทย่อย	
2.	 เอไอเอสมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	Relations) 
	 เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
	 ให้แก	่ผูถ้อืหุ้น	ผูล้งทุน	นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	และผูมี้สว่นไดเ้สยี 
	 และมีส่วนงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance)	 เพื่อ 
	 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ 
	 เช่น	เวบ็ไซต์บรษัิท	เว็บไซตต์ลาดหลกัทรัพย์	รายงานประจำาปี 
	 เป็นตน้		โดยการสือ่สารข้อมลูและการเปิดเผยข้อมลูจะยึดหลกั 
	 ตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบายการกำากบัดแูล 
	 กจิการของบรษัิท	ท้ังนี	้ช่องทางในการตดิตอ่สว่นงานนกัลงทุน 
	 สัมพันธ์และส่วนงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	มีดังนี้
	 โทรศัพท์	:	(66)	2029	5117
	 โทรสาร	:	(66)	2029	5165
	 E-mail	:	investor@ais.co.th
	 Website	:	http://investor.ais.co.th
3.	 เอไอเอสกำาหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และ 
	 นักลงทุน	 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท 
	 ในแต่ละไตรมาส	(Silent	period)	โดยครอบคุลมถึงการให้ข่าว 

	 และการเปิดเผยข้อมลูเชงิการเงนิตอ่สาธารณะของท้ังผูบ้รหิาร 
	 และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 ล่วงหน้าเป็นเวลา 
	 30	วัน	ก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี 
	 เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจนำาไปสู่ 
	 ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
	 คณะกรรมการเห็นถึงความสำาคัญของการมีระบบควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งจำาเป็น 
ในการปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของเอไอเอส	จึงได้ 
กำาหนดให้มีนโยบาย	มาตรการ	และหนว่ยงานกำากบัดแูล	โดยผูถ้อืหุ้น 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ	“บริหารความเสี่ยง	การควบคุม
ภายใน	และการตรวจสอบภายใน”	หน้า	83

จริยธรรมธุรกิจ
	 เอไอเอสสง่เสรมิให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ปฏบัิตงิาน 
และตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจใดๆ	 ของเอไอเอสอย่างโปร่งใส 
ตรงไปตรงมา	 เป็นไปตามกฎหมาย	 ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จรยิธรรม	จงึไดจ้ดัทำาประมวลจรยิธรรมธรุกจิเพือ่เป็นสว่นหนึง่ของ
นโยบายการกำากบัดแูลกจิการ	ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร	 โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงานได้ทำาความเข้าใจผ่านช่องทางอินทราเน็ต 
ในหนา้	AIS	Ethics	(ประมวลจรยิธรรมทางธรุกจิ)	พรอ้มท้ังพนกังาน 
ทุกคนต้องลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี้เม่ือเข้าเป็นพนักงาน
ใหม่และมีหน้าท่ีรับทราบ	 ทำาความเข้าใจเม่ือประมวลจริยธรรม 
ธุรกิจดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง	 ซ่ึงเอไอเอสจะดำาเนินการ
ประชาสมัพันธ์ให้ทราบผา่นช่องทางตา่งๆ	ท่ีพนกังานสามารถเข้า
ถึงได้รวมถึงได้มีการวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมธุรกิจกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและนโยบาย
ระดบัองคก์ร	ท้ังนี	้ผูถ้อืหุ้นสามารถศกึษารายละเอยีดของประมวล
จริยธรรมธุรกิจฉบับเต็มได้ที่	http://investor.ais.co.th
	 คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ถูกแต่งตั้งข้ึนตั้งแต่ปี	2549 
เพื่อกำากับดูแลการดำาเนินงานด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ	
สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 รวมท้ังสร้างความ
ตระหนักและรณรงค์ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและคำานึงถึงผลประโยชน์ของ 
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก	 โดยในปี	2559	 ท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้
1)	 การจดัให้มกีารรณรงคใ์ห้ผูบ้รหิาร	พนกังานและคูค่า้ตระหนกั 
	 ถึงความสำาคัญของจริยธรรมธุรกิจ
	 การปฏิบัติงานของกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานให้กับ 
	 บริ ษัทอาจก่อ ใ ห้ เกิดความขัดแ ย้งทางผลประโยชน์  
	 คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจซ่ึงได้ดำาเนินการรณรงค์เพ่ือให้ 
	 ผู้บริหาร	 พนักงานและคู่ค้าตระหนักถึงความสำาคัญของ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)075



	 จริยธรรมธุรกิจ	 และได้มีการเพิ่มการรณรงค์แบบการสร้าง 
	 จิตสำานึก	 เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานสามารถใช้ 
	 วิจารณญาณของตนเองพิจารณาได้ว่า	สมควรปฏิบัติอย่างไร	

	 โครงการรณรงค์ได้ดำาเนินการในหลากหลายวิธีการ	ได้แก่
	 -	การทำาความเข้าใจกบัผูบ้ริหารและพนกังานโดยการบรรยาย 
	 	 และตอบข้อซักถามในห้องประชุม
	 -	การรณรงค์ด้วยวิธีการสื่อสารกับพนักงานในวงกว้างผ่าน 
	 	 สื่อโปสเตอร์ซึ่งติดไว้ในที่สาธารณะต่างๆ	ภายในบริษัท
	 -	การส่งหนังสือถึงคู่ค้าต่างๆ	 ของบริษัทให้ตระหนักถึง 
	 	 นโยบายของบริษัทที่ให้พนักงานงดรับของขวัญ	ของกำานัล 
	 	 และ/หรือรับการเลี้ยงรับรองที่เกินกว่าเหตุหรือไม่เหมาะสม

	 	 ภายหลังจากโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลง	 คณะกรรมการ 
	 จริยธรรมธุรกิจได้กำาหนดแนวทางการประเมินความเข้าใจ 
	 ของพนักงานต่อประมวลจริยธรรมธุรกิจท่ีได้ดำาเนินการ 
	 รณรงค์	 โดยจะจัดให้มีการตอบแบบสอบถามผ่านช่องทาง 
	 สื่อสารภายในบริษัทเพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงาน 
	 ในจรยิธรรมธรุกจิและประสทิธิภาพของแนวทางและวธิกีารการ 

	 รณรงค์ เ พ่ือปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมให้พนักงาน 
	 ตระหนกัถงึจรยิธรรมธรุกจิของบรษัิทในปีตอ่ไป	โดยในปี	2559 
	 พนักงานและผู้บริหารได้ ใ ห้ความร่วมมือในการตอบ 
	 แบบสอบถามในอัตรารอ้ยละ	99.74	ของพนกังานท้ังหมด	โดย 
	 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ	94.12	 จากคะแนนรวมท้ังหมด 
	 ซ่ึงสงูกวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไวท่ี้รอ้ยละ	80	จากคะแนนรวมท้ังหมด

	 	 นอกเหนือจากการรณรงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 คณะ 
	 กรรมการจริยธรรมธุรกิจยังได้สร้างช่องทางเพื่อให้พนักงาน 
	 สามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ	 ท่ีตนได้พบเห็นในระหว่าง 
	 การปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
	 เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ชี้แจง	 ผ่าน	E-mail	: 
	 aisbusinessethics@ais.co.th
2)	 การสอบสวนลงโทษผู้ที่ละเมิดจริยธรรมธุรกิจ
	 การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมธุรกิจกับผู้ท่ีละเมิดเป็นเรื่อง 
	 ท่ีหลีกเล่ียงมิได้และมีความสำาคัญเพ่ือจรรโลงไว้ซ่ึงธรรมาภิบาล 
	 ของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยได้กำาหนดให้มีบทลงโทษ 
	 และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเร่ืองการปฏิบัติท่ีอาจขัดต่อ 
	 จริยธรรมธุรกิจเป็นข้อความแนบท้ายประมวลจริยธรรมธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการใหห้รือรับสนิบน และการคอร์รัปช่ัน
	 เอไอเอสยึดม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์	 โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยต่อต้านการให้ 
หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่าการ
ให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปช่ันนั้น	 เป็นภัยร้ายแรงท่ีทำาลาย
การแขง่ขนัอย่างเสรแีละเปน็ธรรม	รวมท้ังกอ่ให้เกดิความเสยีหาย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้
ตระหนักถึงความสำาคัญและพิจารณากำาหนดนโยบายต่อต้านการ
ให้หรอืรบัสนิบนและการคอรร์ปัช่ัน	เพ่ือเป็นอกีหนึง่แนวทางในการ
ปฏบัิตงิานของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษัิท	ให้เป็น 
ไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ	 อีกท้ัง	 เพื่อป้องกันมิให้บริษัท	
อันรวมไปถึงกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้เกี่ยวข้อง	ฝ่าฝืน 
กฎหมายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปช่ัน	 โดย 
ได้เผยแพร่นโยบายไว้ใน	http://investor.ais.co.th

ในปี	2559	มีการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ	2	กรณี	ดังนี้

1	 พนักงานใช้ตำาแหน่งและอำานาจหน้าที่	ในการเรียกรับประโยชน์จากคู่ค้า	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 หน่วยงานกฎหมาย	 และหน่วยงานบริหาร 
	 เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับการว่าจ้างจากเอไอเอส	 ทรัพยากรบุคคล	 ร่วมกันสอบสวน	 และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง	 จึงได้มี 
	 	 การลงโทษทางวนิยักบัพนกังานผูก้ระทำาผดิตามระเบียบข้อบังคบัของบรษัิท

2	 พนักงานร่วมกับบุคคลภายนอกแสวงหาประโยชน์จากบริษัท	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 หน่วยงานกฎหมาย	 และหน่วยงานบริหาร 
	 โดยการร่วมกันรับงานว่าจ้างต่างๆ	โดยที่มิได้แจ้งให้ทราบ	 ทรัพยากรบุคคล	 ร่วมกันสอบสวน	 และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง	 จึงได้มี 
	 	 การลงโทษทางวนิยักบัพนกังานผูก้ระทำาผดิตามระเบียบข้อบังคบัของบรษัิท

ข้อมูลการกระทำาผิด แนวทางการดำาเนินการกรณีที่

การเปน็สมาชกิของแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต
	 ตามท่ีบริษัทได้ลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วม 
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against 
Corruption-CAC)	เพือ่รว่มแสดงเจตนารมณต์อ่ตา้น	การคอรปัช่ัน	
และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจริตใดๆ	ขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจ
ของบรษัิทหรอืจากการปฏบัิตงิานในองคก์ร	เม่ือวนัท่ี	16	ธนัวาคม	
2556	บรษัิทมุ่งม่ันในการดำาเนนิธรุกจิดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ	และ
โปร่งใส	 เป็นไปตามกฏหมายท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การให้สนิบนและการคอรร์ปัชัน่	และการกำากบัดแูลกจิการท่ีดขีอง
บรษัิท	เนือ่งจากการทุจรติในองคก์รเป็นประเดน็ความเสีย่งตอ่การ
ดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท	 โดยบริษัทตระหนัก
และยึดม่ันในการต่อต้านการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบและไม่มี 

รายงานประจำาปี 2559 076



ข้อยกเว้น	ตลอดจนไม่เข้าไปมีสว่นร่วมในการคอรรั์ปช่ันท้ังทางตรง 
และทางอ้อม	กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งยึดถอื
และตอ้งปฏบัิตติาม	นอกจากนีบ้รษัิทยังรณรงคส์ือ่สารและให้ความรู ้
กับผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ผา่นทางคณะกรรมการจรยิธรรมธรุกจิ		ท้ังนี	้เม่ือวนัท่ี	15	ธนัวาคม
2558	บรษัิทไดด้ำาเนนิการย่ืนเอกสารเพือ่ขอรับการรบัรองเข้าเป็น
แนวรว่มปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจรติ	และบรษัิท
ไดร้บัหนงัสอืแจง้อย่างเป็นทางการเพือ่รบัรองฐานะสมาชิก	ในวนัท่ี 
22	มกราคม	2559

นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต
	 ในป	ี2559	เอไอเอสไดป้ระกาศใช้นโยบายการบรหิารความเสีย่ง
จากการทุจริต	เพื่อป้องกัน	ตรวจสอบ	รายงานและบริหารจัดการ
ประเด็นเรื่องทุจริต	 โดยนโยบายฉบับนี้ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตไว้	3	 ด้านด้วยกัน 
กล่าวคือ
	 1.	การป้องกนัความเสีย่งจากการทุจริต	โดยจดัให้มกีารประเมิน 
	 	 ความเสี่ยงและสื่อสารเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงปัญหา 
	 	 ดังกล่าว
	 2.	การตรวจสอบ	 โดยการจัดระบบการแจ้งและติดตามผล 
	 	 เรื่องทุจริต
	 3.	กระบวนการลงโทษและการแกไ้ขปรบัปรงุวิธกีารปฏบัิตงิาน 
	 	 ให้รัดกุมยิ่งขึ้น
	 เอไอเอสคาดหมายว่ากรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานพึง
ตระหนกัถงึความเสีย่งของการเกดิการทุจรติ	รวมถงึการแจง้เตอืน
เหตตุา่งๆ	ท่ีอาจเกีย่วข้องกบัการทุจรติในทันที	และให้ความรว่มมอื 
ในการสอบสวนเรือ่งทุจรติอย่างเตม็ท่ี	ท้ังนี	้ไดม้อบหมายให้หนว่ย
งานหลกั	ไดแ้ก	่หนว่ยงานด้านการบรหิารความเสีย่งในระดับองคก์ร 
(Enterprise	Risk	Management)	และทีมงานสอบสวนด้านบัญชี 
(Forensic	Accounting	team)	ทำาหนา้ท่ีดแูลบรหิารจดัการความเสีย่ง 
จากการทุจรติ	โดยการประเมนิความเสีย่ง	และเสนอวธิกีารลดระดบั
ความเสี่ยงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 
นโยบายด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 เอไอเอสได้เล็งเห็นความสำาคัญด้านความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตลอดและได้นำามาตรฐานด้าน 
การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบังคับใช้ 
ภายในเอไอเอสและบริษัทในกลุ่มเอไอเอส	 ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าว
มีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทท่ีได้มาตรฐานสากล	 อาทิเช่น	 ระบบการ
ควบคมุการเข้าออกอาคาร	การเข้ารหัสเพ่ือป้องกนัการเข้าถงึขอ้มลู 
การบรหิารจดัการช่ือผูใ้ช	้(username)	และรหัสผา่น	(password)	การ
รับรองและการอนุมัติการเข้า/ออกจากระบบรักษาความปลอดภัย 

ของโครงข่าย	(network)	การรกัษาความปลอดภัยดา้นการเช่ือมตอ่
และการเกบ็รกัษาขอ้มูล	รวมถงึขอ้มูลสว่นบุคคลของลกูคา้	เป็นตน้	
ท้ังนี้	 ในปี	2559	 เอไอเอสได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัย
โดยการจำากัดบุคคลากรท่ีสามารถเข้าออกพื้นท่ีสำาคัญท่ีมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศติดตั้งอยู่	 และมีการตรวจสอบตัวตนของ 
บุคคลากรท่ีเข้าพืน้ท่ีดงักลา่วทุกครัง้	พรอ้มท้ังตดิตัง้กลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิด	 (CCTV)	 เพื่อตรวจสอบและบันทึกภาพพื้นท่ีสำาคัญ 
ท่ีมีความเสี่ยงตลอดเวลา	 โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก 
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การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลการดำาเนินงานของ 
บรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม	เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุน 
ของบริษัท	ดังนี้	
1.	 ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำาหลักการกำากับดูแล 
	 กิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2.	 คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัท 
	 เข้าไปเป็นกรรมการ	และผูบ้รหิารในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 
	 ตามสัดส่วนของการถือหุ้น	 เพ่ือควบคุมดูแลการดำาเนินงาน 
	 ของบริษัทย่อย	ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท	
3.	 กำากบัดแูลโดยผา่นกรรมการตวัแทนและผูบ้รหิาร	และนโยบาย 
	 ที่กำาหนดโดยบริษัทใหญ่	
4.	 พจิารณาเรือ่งท่ีมคีวามสำาคญั	เช่น	กลยุทธ	์แผนธรุกจิ	การเพิม่ 
	 ทุนหรือลดทุน	การเลิกบริษัท	รวมทั้งนโยบายที่สำาคัญต่างๆ	
5.	 ติดตามผลการดำาเนินงาน	 โดยฝ่ายบริหาร	 คณะกรรมการ 
	 บริหาร	และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
6.	 ดูแลให้บริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
	 ท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงานกำากับดูแล	 ได้แก่	 การทำารายการ 
	 ระหวา่งกนั	การไดม้าและจำาหนา่ยไปซ่ึงสนิทรพัย์	การเปิดเผย 
	 ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา	 รวมท้ังดูแลให้มีการจัดทำา 
	 บัญชแีละรายงานทางการเงนิถกูตอ้งตามท่ีควร	ตามกฏหมาย 
	 ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7.	 การพิจารณาทำาธุรกรรมใดๆ	 ของบริษัทย่อยท่ีมีนัยสำาคัญต่อ 
	 การดำาเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท	 ได้กำาหนดให้ 
	 ธรุกรรมดงักลา่วตอ้งไดร้บัอนมัุตจิากคณะกรรมการของบรษัิท 
	 ใหญ่ทุกครั้ง
8.	 ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
	 มีการควบคุมภายในที่กำาหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9.	 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำาเนินงานของ 
	 บริษัทย่อย	 บริษัทได้ ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากสำานักงาน 
	 สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทเพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบและรวบรวม 
	 ข้อมูลทางการเงินและท่ีมิ ใช่ทางการเงินมาเปิดเผยใน 
	 งบการเงินรวมของบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)077



การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 เอไอเอสให้ความสำาคญักบัการดแูลการใช้ขอ้มูลภายในให้เป็น 
ไปตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีโดยยึดมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 
ความซ่ือสตัยส์จุริตในการดำาเนินธรุกจิ	และเพือ่ให้แนใ่จวา่นกัลงทุน
จะได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที	จึงได้
กำาหนดระเบียบการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	 และระเบียบ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ให้
สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์	 และมุ่งเน้นความ
โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
	 •	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูล 
	 	 ภายในของบริษัทท่ีมีสาระสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 
	 	 ของหลักทรัพย์ท่ียังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาด 
	 	 หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรพัยข์อง 
	 	 เอไอเอส	อันนำามาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น	โดย 
	 	 งดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา	1	 เดือน 
	 	 ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
	 •	 เอไอเอสมหีนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการดำาเนนิงาน 
	 	 ท่ีสำาคญัของเอไอเอสให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอยา่ง 
	 	 ท่ัวถึง	 โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
	 	 ประเทศไทย	 และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของเอไอเอส 
	 	 รวมถึงผ่านสื่อ อ่ืนๆ	 ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ 
	 	 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึง 
	 	 นักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม	
	 •	 กรรมการและผู้บริหาร	 มีหน้าท่ีรายงานการถือครอง 
	 	 หลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทของตน	 คู่สมรส	 ผู้ท่ีอยู่กินกัน 
	 	 ฉนัสามีภรรยา	และบุตรท่ียงัไมบ่รรลนุติภิาวะ	ตอ่สำานกังาน 
	 	 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ 
	 	 รายงาน	 ถือครองหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทต่อคณะ 
	 	 กรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส
	 •	 เอไอเอสมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้าน 
	 	 ระบบคอมพิวเตอรแ์ละข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด	เพ่ือ 
	 	 ป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีสำาคัญถูกเปิดเผย	 กรณี 
	 	 ท่ีกรรมการ	 ผู้บริหารหรือพนักงานนำาข้อมูลภายในไปใช้ 
	 	 ในทางมิชอบ	 เอไอเอสได้กำาหนดบทลงโทษหากผู้ใดฝ่าฝืน 
	 	 จะถอืเป็นความผดิอยา่งรา้ยแรงและอาจถกูลงโทษทางวนิยั 
	 	 และตามที่กฎหมายกำาหนด	
	 •	 ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์มีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการ 
	 	 คาดการณ์ในอนาคต	 หรือให้ความคิดเห็นใดๆ	 เกี่ยวกับ 
	 	 ข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต่ำากว่า	6	เดือน	เพื่อให้เป็นไป 
	 	 ตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
	 	 หลักสากล	 ท้ังนี้นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับ 
	 	 เจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและ 
	 	 มุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว

	 •	 ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จะประกาศช่วงเวลางดติดต่อ 
	 	 กับนักลงทุนเป็นเวลา	1	เดือนล่วงหน้าก่อนวันการเปิดเผย 
	 	 งบการเงินต่อสาธารณชน	 โดยในช่วงเวลางดติดต่อกับ 
	 	 นักลงทุนนั้น	 บริษัทจะงดการตอบคำาถามท่ีเกี่ยวข้องกับ 
	 	 ผลประกอบการและการคาดการณ์	 ท้ังนี้ยกเว้นในกรณีท่ี 
	 	 เป็นการตอบคำาถามต่อข้อเท็จจริงหรือชี้แจงข้อมูลท่ีได้มี 
	 	 การเปิดเผยแล้ว	 หรือช้ีแจงเหตุการณ์ข่าวสารใดๆ	 ท่ีมีผล 
	 	 กระทบต่อราคาหุ้น	 หรือสอบถามมุมมองต่อธุรกิจใน 
	 	 ระยะยาวเท่านัน้	โดยจะงดการจดัประชุมกบันกัวเิคราะห์หรอื 
	 	 ผู้ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว	 หรือหากมีความจำาเป็นการ 
	 	 นัดประชุม	 ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว	 จะมีการกล่าวถึง 
	 	 การดำาเนินธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น	

	 เอไอเอสได้จัดทำานโยบายการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงระบุข้ันตอน 
ในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ	 ไว้อย่างเป็นทางการ	 นโยบาย 
ดังกล่าวพัฒนาบนหลักการท่ีว่า	 การเปิดเผยข้อมูลของเอไอเอส 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบัตขิองกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ 
อีกทั้งข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลาและ 
สม่ำาเสมอไมว่า่ขอ้มลูเหล่านั้นจะเปน็เรือ่งบวกหรอืลบตอ่เอไอเอส 
ต่อนักลงทุนหรือตลาดทุน	 ข้อมูลท่ีมีความสำาคัญและปกติมิได้ 
เปิดเผยเป็นการท่ัวไปจะถูกเปิดเผยอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุน 
ทุกราย	 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำาให้เอไอเอส 
มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ดีได้มาตรฐาน	และส่งเสริมให้เกิด
ตลาดมีประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 ในปี	 2559	 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชี	ดังนี้
	 •	 คา่สอบบญัชแีละคา่สอบทานรายไตรมาสของบรษัิทจำานวน 
	 	 2.41	 ล้านบาท	 ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส 
	 	 ของบริษัทย่อย	จำานวนทั้งสิ้น	6.32	ล้านบาท
	 •	 ค่าตอบแทนของงานบริษัทอื่น	(Non-audit	fee)	ของบริษัท 
	 	 ให้สำานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด	 จำานวน	0.67 
	 	 ล้านบาท

รายงานประจำาปี 2559 078



การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

	 การเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคท่ีโซเชียลมีเดีย
เติบโตอย่างกว้างขวาง	 ด้วยพัฒนาการท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีท่ี
อำานวยความสะดวกในการตดิตอ่สือ่สาร	การใชชี้วิตและการดำาเนนิ
ธุรกิจ	ทำาให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่แตกต่างและหลากหลาย 
ให้ความสำาคัญต่อเรื่องคุณภาพและความน่าเช่ือถือของระบบ
สื่อสารโทรคมนาคมมากยิ่งข้ึน	 ผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมจึงจำาเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง	 มีการ
พัฒนาแนวคิดการดำาเนินธุรกิจและทีมงานเพ่ือสร้างสินค้าบริการ
ท่ีตอบความคาดหวังของผู้บริโภคท่ีสูงข้ึน	 และส่งเสริมขีดความ
สามารถในการแข่งขันในระยะยาว
	 นอกจากนี้	 จากการประกาศนโยบายประเทศไทย	4.0	 ของ
ภาครัฐ	 ท่ีต้องการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั
บนเวทีโลก	และลดความเหลื่อมล้ำาของประชากร	ภาครัฐจึงมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	ระยะที่	5	(2560-
2564)	 ในการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีดจิทัิลและอินเทอรเ์นต็หมูบ้่านให้ครอบคลมุท่ัวประเทศ	
เอไอเอส	 ตระหนักดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ให้บริการ
สือ่สารโทรคมนาคมของประเทศไทย	จงึมุ่งม่ันในการวางโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางการสือ่สารโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลมุและ
มคีณุภาพ	รวมท้ังนำาเสนอสนิคา้และบรกิารท่ีหลากหลายดว้ยราคา
ที่เหมาะสม	 เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเท่าเทียมกัน
	 ด้วยความพร้อมในเชิงทรัพยากรท้ังด้านคลื่นความถี่และการ
พฒันาเทคโนโลยี	ความแข็งแกร่งทางดา้นฐานะการเงนิ	และความ
ครอบคลมุของเครอืขา่ยพนัธมิตรทางธรุกจิ		ทำาให้เอไอเอสยืนหยัด 
เป็นผู้นำาในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมาอย่างต่อเนื่อง	 และวาง 
เป้าหมายสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์สำาหรับคนไทยอันดับ	1 
โดยปัจจบัุนมีจำานวนผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์มอืถอืกวา่	41	ลา้นราย	และ
กำาลังขยายเข้าสู่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	เอไอเอส	ไฟเบอร์
อย่างรวดเร็ว	 ขณะเดียวกัน	 ด้วยความพร้อมทางด้านทีมงาน 
ท่ีมีคุณภาพ	 ทำาให้เอไอเอสสามารถส่งมอบบริการท่ีเหนือกว่า

และสร้างนวัตกรรมท่ีส่งเสริมการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 และเพ่ิม
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น
	 การวางเป้าหมายสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์สำาหรับ 
คนไทยมีความท้าทายหลายดา้น	ท้ังการแข่งขันและคูแ่ข่งท่ีเกดิข้ึน
ในรปูแบบใหม	่กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีท่ีขยายวงออกไปยงัหลากหลาย
อุตสาหกรรมและธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่ง	การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและ
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการท่ีซับซ้อนมากข้ึน	 ดังนั้น	 ในการ 
วางกลยุทธแ์ละแผนการดำาเนนิธรุกจิ	เอไอเอสจงึไดค้ำานงึถงึบรบิท
ต่างๆท่ีสำาคัญท่ีอาจจะส่งผลต่อความเป็นผู้นำาและความอยู่รอด
ในระยะยาวของเอไอเอส	 ซ่ึงพิจารณาจากมุมมองของบริษัทและ
มุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย	 ไม่ว่าจะเป็นชุมชนและสังคม	 ลูกค้า	
พันธมิตรทางธุรกิจ	 หรือพนักงาน	 โดยมองถึงมิติทางเศรษฐกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและการตลาด		พฤติกรรมการใช้งานและความต้องการ
ของลกูคา้	สภาพการแข่งขัน	และสภาวะทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
	 เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และผู้ที่มีส่วนได้เสีย	สามารถ
ศึกษาและเข้าใจแนวทางการดำาเนินธุรกิจของเอไอเอส	 กรอบวิธี
คิดเพ่ือสร้างให้ธุรกิจเติบโตและพัฒนาไปได้อย่างย่ังยืน	 เอไอเอส
จึงได้จัดทำารายงานท่ีเรียกว่า	 “รายงานพัฒนาความย่ังยืน”	(AIS	
Sustainability	Report)	 ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง	 แนบพร้อมกับรายงาน
ประจำาปีท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น	 รวมท้ังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ท่ี	
www.ais.co.th
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 สว่นงานนกัลงทุนสมัพนัธ	์(Investor	Relations)		ของเอไอเอส 
เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ
บรษัิทท่ีสำาคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสนิใจลงทุน
ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 และในการวิเคราะห์บริษัทโดย 
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์	โดยอยู่ภายใตก้ารกำากบัการดำาเนนิงานของ 
หัวหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นการเงนิ	มเีป้าหมายเพือ่สรา้งความเช่ือม่ัน 

และความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อการดำาเนินธุรกิจของเอไอเอสแก่นักลงทุน 
เพ่ือสะท้อนมูลค่าของบริษัทอย่างเหมาะสม	ท้ังน้ี	เพ่ือการดำาเนินงาน 
ท่ีมีความโปร่งใสและเป็นธรรมและส่งเสริมความน่าเช่ือถือของ 
นกัลงทุนตอ่เอไอเอส	สว่นงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ไดก้ำาหนดนโยบาย 
ในการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์	 ซ่ึงมี 
สาระสำาคัญดังนี้

	 เพือ่ให้เกดิความเพียงพอและสม่ำาเสมอของการรบัรูข้้อมลูตอ่นกัลงทุน	เอไอเอสจึงทำาการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีสาระสำาคญัตอ่การตดัสนิใจ 
ลงทุนเป็นประจำารายไตรมาสและรายปี	โดยเผยแพร่ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ดังนี้

	 ท้ังนี	้เพือ่เป็นการเสริมช่องทางการรบัรูข้้อมูลให้สะดวกท่ัวถงึ	รวมถงึสรา้งความชัดเจนในการสือ่สารข้อมูล	นอกเหนอืจากช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์	ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จึงได้จัดสรรให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการและความสะดวกของผูถ้อืหุ้นและนกัลงทุนแตล่ะกลุม่	ท้ังนี	้ข้อมูลท่ีเปดิเผยผา่นช่องทางตา่งๆ	จะตอ้งเปน็ขอ้มลูท่ีเปิดเผย
ต่อสาธารณะตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วเท่านั้น	โดยมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	ดังนี้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

 การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
	 1.	เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 2.	เปิดเผยข้อมูลอย่างถกูตอ้ง	เพียงพอ	ทันเวลา	และสม่ำาเสมอ	ซ่ึงข้อมลูดงักลา่วอาจมีผลกระทบท้ังในดา้นบวกหรอืดา้นลบตอ่บรษัิท 
	 	 ผู้ลงทุน	หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
	 3.	ปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล	 โดยไม่เลือกท่ีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลหรือ 
	 	 กลุ่มบุคคลเป็นการเฉพาะ
 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
	 1.	ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์
	 2.	ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทควรหลกีเลีย่งการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิท	ในระหวา่งชว่งเวลา	30	วนั	กอ่นวนัท่ีบรษัิทจะประกาศ 
	 	 ผลประกอบการรายไตรมาสหรือผลประกอบการประจำาปี
	 3.	กำาหนดช่วงเวลางดรับนดัหรอืตอบคำาถามเกีย่วกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกล	้(Silent	Period)	ซ่ึงกำาหนดให้มรีะยะเวลา	30	วนั 
	 	 ก่อนการประกาศผลการดำาเนินงานอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลที่เปิดเผยประจำาไตรมาส ข้อมูลที่เปิดเผยประจำาปี

	 •	 รายงานงบการเงินรายไตรมาส	 •	 รายงานงบการเงินรายปี
	 •	 ข้อมูลผลการดำาเนินงานและรายงานการวิเคราะห์	 •	 ข้อมูลผลการดำาเนินงานและรายงานการวิเคราะห์
	 	 ของฝ่ายบริหารรายไตรมาส	 	 ของฝ่ายบริหารรายปี
	 •	 เหตุการณ์สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน	 •	 กลยุทธ์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจ	รวมถึงคาดการณ์
	 	 ของบริษัท	 	 ทางการเงินรายปี
	 •	 วารสารนักลงทุนประจำาไตรมาส	 •	 รายงานประจำาปี	และรายงานพัฒนาความยั่งยืน
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	 อีเมลกลางของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
	 investor@ais.co.th

	 การเปิดให้นักลงทุนเข้าพบที่บริษัท
	 หรือการทำา	conference	call

	 การออกพบปะนักลงทุนทั้งใน
	 และต่างประเทศ	(Roadshow)

	 เว็บไซต์	http://investor.ais.co.th

	 วารสารนักลงทุน

	 ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ	เช่น
	 สื่อสิ่งพิมพ์	โทรทัศน์	งานสัมมนา

	 เป็นช่องทางเพิม่เตมิในการสง่สารสนเทศท่ีเปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรพัย์เรยีบรอ้ยแลว้ 
	 เช่น	ผลการดำาเนนิงานประจำาไตรมาส	รวมถึงการแจง้ข่าวสารอ่ืนๆ	เช่น	การจดักิจกรรม 
	 นักลงทุน	ซึ่งนักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถสมัครการรับข่าวสารผ่านช่องทางนี้

	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ได้สอบถามเพิ่มเติม 
	 ถงึกลยุทธก์ารดำาเนนิงานจากผูบ้รหิารโดยตรงในช่วงหลงัการประกาศผลประกอบการ 
	 รายไตรมาส

	 เพื่อพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึงการออกพบปะนักลงทุนในประเทศ 
	 ผา่นงาน	Opportunity	Day	ของตลาดหลกัทรพัย์	และการเยีย่มห้องคา้ของโบรกเกอร ์
	 ต่างๆ

	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์	 เช่น 
	 ผลประกอบการย้อนหลงั	งบการเงนิ	รายงานประจำาปี	แบบ	56-1	ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกบั 
	 อุตสาหกรรม	ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์	ปฏิทินนักลงทุน	แจ้งกำาหนดการจัดการ 
	 ประชุมผูถ้อืหุ้น	ข้อมลูหลกัทรพัย	์การจา่ยเงนิปันผล	โครงสรา้งการบรหิารจดัการของ 
	 บริษัทรวมถึงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	เป็นต้น

	 เพือ่สรุปข้อมลูทางการเงนิในไตรมาสลา่สดุ	และพฒันาการทางธรุกจิของบรษัิทในช่วง 
	 ที่ผ่านมา	เช่น	สินค้าและบริการใหม่ๆ	หรือรางวัลที่ได้รับ	ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ	โดย 
	 ออกเป็นวารสารไตรมาสละครั้ง

	 เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับผลการดำาเนินงานและกลยุทธ์ของเอไอเอสต่อสาธารณะท่ัวไป 
	 โดยทำางานร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลที่เปิดเผย

	 ในปีท่ีผ่านมา	 ด้วยการตระหนักถึงความสำาคัญในการทำาหน้าท่ีสื่อสารข้อมูลเชิงกลยุทธ์และข้อมูลสำาคัญต่างๆ	 แก่นักลงทุนอย่าง 
เข้มข้นข้ึน	 ตามสถานการณ์ของเอไอเอสและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ส่วนงานนักลงทุน
สมัพนัธจึ์งไดมี้การจดัสรรช่องทางการสือ่สารกบันกัลงทุนอย่างใกลชิ้ดมากข้ึน	โดยมกีารออกให้ข้อมูลแกก่ลุม่นกัลงทุนรายย่อยท่ีห้องคา้
อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง	และมีการตอบคำาถามนักลงทุนบนเว็บไซต์การลงทุนตามสมควร	รวมถึงออกพบปะกับนักลงทุนต่างประเทศ 
ที่หลากหลายมากขึ้น	เช่น	พบปะกับกองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารระดับกลาง	เป็นต้น	ทั้งนี้	กิจกรรมต่างๆ	ได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอส	เช่น	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเงิน	และกรรมการผู้อำานวยการ 
โดยผูบ้รหิารไดจ้ดัสรรเวลาในการเข้ารว่มกจิกรรมดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ	์เพือ่แถลงนโยบายและทิศทางของเอไอเอส	รวมถงึพบปะนกัลงทุน 
อย่างสม่ำาเสมอท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 โดยในช่วงปีท่ีผ่านมา	 ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการแถลง 
ผลประกอบการและการพบปะนักลงทุนต่างๆ	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)081



	 นอกจากนี้	ส่วนงานนักลงทนุสัมพันธ์ได้มีการเก็บขอ้มลูความพึงพอใจของนักลงทนุ	(Investor	Feedback)	ทีม่โีอกาสติดต่อกับส่วน
งานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจำาทุกปี	 เพื่อนำาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
ทั้งนี้	 ในห้าปีที่ผ่านมา	ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่อง	ทั้งรางวัลจาก	SET	Awards	 โดย
ตลาดหลกัทรพัย	์และรางวลั	IR	ยอดเย่ียมจากสมาคมนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	และลา่สดุในปี	2559	สว่นงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องเอไอเอส 
ได้รับรางวัล	Best	in	sector	ในหมวด	Communications	โดย	IR	Magazine	Awards	-	South	East	Asia	2016	และรางวัล	Outstanding	
Investor	Relations	Awards	สำาหรับบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า	1	แสนล้านบาท	จากงาน	SET	Awards	2016	โดยตลาดหลักทรัพย์
	 ผูถ้อืหุ้นและนกัลงทุนสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธแ์ละกำากบัดแูลการปฏบัิตงิานไดโ้ดยตรงผา่นทางโทรศพัท์	หมายเลข	
02	029	3112	หรือ	02	029	5014	โทรสาร	หมายเลข	02	029	5165	และทางอีเมล	investor@ais.co.th

กิจกรรม 2559 วัตถุประสงค์ กลุ่มนักลงทุนที่เข้าร่วม ผู้บริหารที่เข้าร่วม

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการแถลงผลประกอบการประจำาไตรมาส

	แถลงผลประกอบการ
	ประจำาไตรมาส

	แถลงทิศทางการดำาเนิน
	ธุรกิจและกลยุทธ์

	 งานบริษัทจดทะเบียน
	พบนักลงทุนจัดโดย
	ตลาดหลักทรัพย์	และ
	พบปะนักลงทุนที่ห้องค้า

	แถลงผลการดำาเนินงาน
	ประจำาไตรมาสและ
	ตอบข้อซักถาม

	ชี้แจงผลการดำาเนินงาน
	แนวทางและกลยุทธ์
	 ในการดำาเนินงานในรอบ
	ครึ่งปีและรอบสิ้นปี
	พร้อมตอบข้อซักถาม

	แถลงผลการดำาเนินงาน
	ประจำาไตรมาสและ
	ตอบข้อซักถาม

	นักวิเคราะห์และ
	นักลงทุนสถาบัน
	ทั้งในและต่างประเทศ

	นักวิเคราะห์และ
	นักลงทุนสถาบันใน
	และต่างประเทศ

	นักลงทุนรายบุคคล
	ที่ปรึกษาการลงทุน
	และนักวิเคราะห์

	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/
	กรรมการผู้อำานวยการ	/
	หัวหน้าคณะผู้บริหาร
	ด้านการเงิน

	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/
	หัวหน้าคณะผู้บริหาร
	ด้านการเงิน	/	ผู้บริหาร
	 ในสายงานอื่นๆ

	ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

	 รายไตรมาส
	 (4	ครั้ง)

	 วาระกลางปีและ
	วาระสิ้นปี	(2	ครั้ง)

	 รายไตรมาส
	 (9	ครั้ง)

กิจกรรม 2559 วัตถุประสงค์ กลุ่มนักลงทุนที่เข้าร่วม ผู้บริหารที่เข้าร่วม

กิจกรรมพบปะนักลงทุน

	 เดินทางพบนักลงทุนใน
	และนอกประเทศ
	 (Roadshow)

	 เปิดโอกาสนักลงทุน
	 เข้าพบที่บริษัท
	 (Company	Visit)

	สื่อสารในด้านภาพรวม 
	การดำาเนินงาน	ทิศทาง 
	และกลยุทธ์ของบริษัท

	 เปิดโอกาสให้นักลงทุน 
	นัดหมายเพื่อเข้าพบและ
	ซักถามการดำาเนินงาน
	ทิศทางและกลยุทธ์ 
	ของบริษัท

	นักลงทุนสถาบัน
	ทั้งในและต่างประเทศ

	นักวิเคราะห์และ
	นักลงทุนสถาบัน
	ทั้งในและต่างประเทศ

	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/
	หัวหน้าคณะผู้บริหาร
	ด้านการเงิน

	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/
	หัวหน้าคณะผู้บริหาร
	ด้านการเงิน

	22	ครั้ง

	 103	ครั้ง
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การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเส่ียง
	 การบรหิารความเสีย่งเป็นกระบวนการสำาคญัท่ีจะชว่ยสง่เสรมิ
ให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
รวมท้ังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม	 บริษัทมีการดำาเนินงานตามนโยบายและกรอบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบท่ัวท้ังองค์กร	 (Enterprise	
Risk	Management	 :	ERM)	 ซ่ึงครอบคลุมท้ังในระดับองค์กร
และระดับปฏิบัติงาน	 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้	 รวมท้ังกำาหนดให้พนักงานมีการวัดประสิทธิผลของ 

การควบคมุดว้ยตนเอง	(Control	Self-Assessment	:	CSA)	ซ่ึงเป็น 
การส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินความเส่ียง 
และพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง	รวมท้ัง 
กำาหนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง	
อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ	The	Committee	of	Sponsoring 
Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	ทั้งนี้	
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิในเรือ่งการประเมนิความเสีย่ง	สามารถศกึษา
ได้จากหน้า	87-88

กระบวนการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วย
1.	 การกำาหนดวัตถุประสงค์	 และเป้าหมาย	 ในระดับบริษัท	 และหน่วยงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงท่ียอมรับได้	(Risk	Appetite) 
	 ซ่ึงกำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	 และมีการทบทวนความเสี่ยงท่ียอมรับได้	 วัตถุประสงค์	 และเป้าหมายในการดำาเนินงาน 
	 เป็นประจำาทุกปี	
2.	 การระบเุหตกุารณห์รอืปัจจยัเสีย่ง	ท่ีอาจจะเกดิข้ึนแลว้สง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค	์และเป้าหมายของบรษัิท	ท้ังท่ีเกดิจาก 
	 ปัจจัยภายใน	เช่น	กระบวนการทำางาน	บุคลากร	และปัจจัยภายนอกต่างๆ	เช่น	ความต้องการของลูกค้า	ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
	 และการเมือง	การเปลี่ยนแปลงกฎ	ระเบียบต่างๆ	เป็นต้น
3.	 การประเมินระดับความเสี่ยง	โดยพิจารณาจาก	2	มุมมอง	ได้แก่	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง	ร่วมกับโอกาส 
	 ที่จะเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ	และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของความเสี่ยงใดๆ	ที่อาจส่งผลต่ออีกความเสี่ยงหนึ่ง		
4.	 การตอบสนองต่อความเสี่ยง	 ตามแต่ละระดับของความเสี่ยงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมโดยคำานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
	 จากการดำาเนินการ
5.	 การกำาหนดกิจกรรมควบคุม	หรือแผนงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6.	 การตดิตามใหม้กีารดำาเนนิการตามกิจกรรมควบคมุที่ได้กำาหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม	และมกีารรายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหก้บั 
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำา

กำาหนดวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย

1

ตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง

4 ประเมินความเสี่ยง

3
กำาหนด

กิจกรรมควบคุม

5

ระบุเหตุการณ์
หรือปัจจัยเสี่ยง

2
ติดตาม

และรายงานผล
อย่างสม่ำาเสมอ

6
กรอบโครงสร้าง
และกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง
ของเอไอเอส

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)083



	 บริ ษัทได้ จั ด ใ ห้ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ ย ง ท่ี  
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละสายงาน	 และมีประธาน
กรรมการบริหาร	 เป็นประธานคณะกรรมการ	 เพ่ือทำาหน้าท่ี 
รบัผดิชอบในการกำาหนดนโยบายและวางกรอบแนวทางการบรหิาร 
ความเสี่ยงขององค์กร	 รวมท้ังพิจารณาแจกแจงความเสี่ยง 
ขององค์กรประเมินและจัดอันดับความเสี่ยง	 กำาหนดแนวทาง 

การบรหิารความเสีย่ง	มอบหมายผูร้บัผดิชอบเพือ่จดัให้มมีาตรการ
ควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีกำาหนดไว้	 และเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	 โดยโครงสร้างการกำากับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(RCM)

ประธานกรรมการบริหาร
(ประธาณคณะกรรมการ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(รองประธาณคณะกรรมการ)

หัวหน้าคณะ
ผู้บริหารด้านต่างๆ

(กรรมการ)

สำานักบริหารจัดการ
ความเสี่ยงองค์กร

(เลขานุการ)

ส่วนงานกฎหมาย
(กรรมการ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 รับผิดชอบในการนำานโยบาย
และกรอบการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ท่ัวท้ังองค์กร 
ผ่านทางผู้บริหารของแต่ละสายงาน	และพนักงานทุกระดับในการ 
กำาหนดวัตถุประสงค์ 	 ระบุและจัดการความเสี่ ยงภายใต้ 
ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน	 ซ่ึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ยังมีการติดตามให้เกิดการนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลอย่างตอ่เน่ือง	เพือ่การบรรลผุลสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายที่กำาหนดไว้
	 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชมุเป็นรายไตรมาส	
เพือ่พจิารณาประเดน็ความเสีย่งใหม่	ประเมนิระดบัความเสีย่ง	พรอ้ม
ท้ังพจิารณาความสมัพันธจ์ากผลกระทบของความเสีย่งแตล่ะเรือ่ง 
ทบทวนระดับของความเส่ียงเดิมท่ีได้ระบุไว้แล้ว	และติดตามความสำาเร็จ 
ของการบริหารความเสี่ยง	 โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่าย
จดัการท่ีรบัผดิชอบในปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ	และผลสำาเรจ็ของตวั
วัดผลที่เชื่อถือได้จากการปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น

	 นอกเหนือจากนี้	ในปี	2559	บริษัทได้กำาหนดให้มีการรายงาน
ผลของการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับสายงานในการ
ประชุมซ่ึงมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธานในการประชุม	
เพือ่รบัทราบประเดน็ความเสีย่งตา่งๆ	รวมท้ังแนวทางในการจดัการ
ความเสี่ยงของแต่ละสายงาน	 เพื่อให้ม่ันว่าการบริหารความเสี่ยง 
ของแต่ละสายงานดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ
ประสทิธผิลอย่างแท้จรงิ	รวมท้ังเพือ่เป็นการเฝา้ระวงัวา่ความเสีย่ง 
ในทุกระดับของบริษัทมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม	 และ 
อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามที่บริษัทกำาหนดไว้
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำาเสนอผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	และ
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส	 เพ่ือให้ 
มีการติดตามอย่างใกล้ชิด	 และมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้	รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

รายงานประจำาปี 2559 084



การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
(Business Continuity Management)
	 เอไอเอสนำาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 ภายใต้ 
กรอบการดำาเนนิงานตามหลกัมาตรฐานสากลทางดา้นการบรหิาร 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจมาใช้เพ่ือเตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ 
ต่างๆ	 เช่นกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ	 ภัยธรรมชาติ	 หรือเหตุการณ์ 
ความผิดพลาดต่างๆท่ีไมอ่ยู่ในความควบคมุ	ซ่ึงเหตกุารณด์งักลา่ว 
อาจส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก	
และอาจกอ่ให้เกดิความสญูเสยี	เสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ	และบุคลากร	
ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการธุรกิจท่ีสำาคัญของบริษัท	(Critical 

กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย 4 กระบวนการหลัก ดังนี้

Business	Process)	ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	รวมถึงบริษัทต่างๆ 
ในเครือที่เกี่ยวข้อง
	 โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	
(Business	Continuity	Management	Committee)	ประกอบด้วย
ผูบ้รหิารระดบัสงูของแตล่ะสายงาน	มีประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารเป็น
ประธาน	เพือ่กำากบัดแูลให้การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน

กระบวนการบริหาร
ความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ

การออกแบบ
และจัดทำาแผน

การนำาไปปฏิบัติการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงาน

การฝึกซ้อม
ตามแผนงาน

•	 การออกแบบและจัดทำาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	: 
	 นำาเป้าหมายดา้นการบรหิารความตอ่เนือ่งในการดำาเนนิธรุกจิ 
	 ของกระบวนธุรกิจหลัก	 มาออกแบบและจัดทำาแผนความ 
	 ต่อเนื่องทางธุรกิจที่สามารถรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น	โดย 
	 พจิารณาจากวเิคราะห์ผลกระทบทางธรุกจิ	(Business	Impact 
	 Analysis:	BIA)	 ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยงของ 
	 เหตกุารณต์า่งๆท่ีอาจเกดิข้ึน	เพือ่ระบุบรกิารหรือกระบวนการ 
	 ทำางานท่ีสำาคัญ	 และผลกระทบจากการหยุดชะงักของบริการ 
	 หรือกระบวนการดังกล่าว	 รวมถึงกำาหนดช่วงเวลาหยุดชะงัก 
	 และระดับการดำาเนินงานท่ียอมรับได้ของแต่ละบริการ/ 
	 กระบวนการ

•	 การนำาแผนบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิไปปฏบัิต	ิ:	นำาแผน 
	 บรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิท่ีอนมัุตแิลว้ไปดำาเนนิการตาม 
	 ที่ระบุในแผนงาน	และสื่อสารแผน	บริหารความต่อเนื่องทาง 
	 ธุรกิจพร้อมทำาความเข้าใจกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมท้ัง 
	 จัดเตรียมทรัพยากรท้ังจากภายในและภายนอกท่ีจำาเป็น 
	 ในการดำาเนนิการตามแผนความตอ่เนือ่งทางธรุกจิให้เพยีงพอ
•	 การซ้อมแผน	 และทำาให้แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
	 เป็นปัจจบัุน	:	จดัการฝกึซ้อมแผนบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 
	 ตามกำาหนดเวลาและเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้	พร้อมทำาการปรับปรุง 
	 แผนงาน	ให้เป็นปัจจุบัน	และรายงานผลการซ้อมแผนบริหาร 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)085



	 ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	 ต่อผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบ 
	 แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนั้น	 รวมท้ังรายงานต่อ 
	 คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	ให้รับทราบ
•	 การทบทวน	 และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่อง 
	 ในการดำาเนนิธรุกจิ	:	การปรบัปรุงแกไ้ขแผนการบรหิารจดัการ 
	 ความต่อเนื่องทางในการดำาเนินธุรกิจ	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
	 และสอดรับกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ในเวลานั้น

	 เอไอเอสดำาเนินกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กร	ระดับหน่วยงาน	และระบบงาน 
สำาคัญต่างๆ	 โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของภัยคุกคามต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น	 ทั้งในแง่ของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ	 และ 
ผลกระทบหากเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน	 เพ่ือดำาเนินการจัดทำาแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับองค์กร	 เพื่อรองรับ 
เหตุฉุกเฉิน	 หรือภาวะวิกฤติ	 ท่ีอาจส่งผลเสียหายต่ออาคาร
สำานักงาน	หรือความสูญเสีย	 เสียหายต่อทรัพย์สิน	และบุคลากร
ของเอไอเอส
	 การจัดทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับหน่วยงาน 
จากการประเมินผลกระทบทางธุรกิจหากไม่สามารถดำาเนิน
กจิกรรมตา่งๆ	ในแตล่ะหนว่ยงานได	้เพ่ือจดัทำาแผนความตอ่เนือ่ง 
ในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับกระบวนการธุรกิจท่ีสำาคัญของแต่ละ
หน่วยงาน	 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่องในการ 
ให้บริการแก่ลูกค้า
	 การจัดทำาแผนการกู้ คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อรวบรวมกลยุทธ์และข้ันตอนในการกู้คืนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการดำาเนินงานของกระบวนการธุรกิจ
ท่ีสำาคัญ	 ตลอดจนทรัพยากรท่ีจำาเ ป็นต้องใช้ในการกู้คืน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน	 เพ่ือให้บริการหลัก 
ท่ีสำาคัญของบริษัทสามารถกลับมาใช้งานได้ตามกำาหนดเวลาและ
ระดับการดำาเนินงานที่ยอมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ	
	 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของเอไอเอส	 กำาหนดให้ 
ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าสายงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ต้องจัดทำาแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 เพ่ือรองรับกระบวนธุรกิจหลัก 
(Critical	Business	Processes)	 ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการ 
สง่มอบบรกิารหลกั	(Critical	Services)	และถอืเป็นความรบัผดิชอบ 
ของผู้ บังคับบัญชาทุกระดับและพนักงานทุกคนท่ีจะต้องให้ 
ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการบริหารความ
ต่อเนื่องทางในการดำาเนินธุรกิจ	เชน่	การจัดทำาแผนการจัดเตรียม 
โครงสร้างพื้นฐานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 โดย
เฉพาะอย่างย่ิงการฝกึซ้อม	และการทบทวนปรับปรุงแกไ้ขแผนงาน
เพ่ือให้ม่ันใจในประสทิธผิลของแผนบริหารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ
	 ในปี	2559	 ได้มีการฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในกระบวนการหลัก	 ได้แก่	 การเกิดภาวะฉุกเฉินท่ี
อาคารสำานกังานใหญ่	สง่ผลให้ไม่สามารถเข้าปฏบัิตงิานระบบงาน 

ท่ีสำาคัญได้	 พนักงานท่ีเกี่ยวข้องจึงจำาเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติงาน 
ยังสถานท่ีปฏบัิตงิานฉุกเฉินท่ีไดมี้การกำาหนดไว	้รวมท้ังการจำาลอง
เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีศูนย์จัดเก็บข้อมูลหลักของบริษัทเสียหาย 
จนไม่สามารถใช้งานได้	 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการ
ต่างๆ	 ของบริษัท	 โดยท่ีบริษัทได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงาน
ต่างๆ	 เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีจะทำาให้บริษัท
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธรุกจิท่ีไดก้ำาหนดไวเ้พือ่ให้ม่ันใจวา่บรษัิทจะสามารถตอบสนอง
และบรหิารจดัการความตอ่เนือ่งทางธรุกจิเม่ือประสบกบัเหตกุารณ์
ไม่คาดคิดต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม

การควบคุมภายใน
	 เอไอเอสเล็งเห็นความสำาคัญของระบบการควบคุมภายในซ่ึง
เป็นกลไกสำาคัญต่อการป้องกัน	 บริหาร	 จัดการความเสี่ยงหรือ
ความเสยีหายตา่งๆ	ท่ีอาจเกดิข้ึนกบับรษัิทและผูมี้สว่นไดเ้สยี	ท้ังนี้
เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสำาเร็จของการดำาเนินธุรกิจท้ังในด้านการ
บริหารงานที่มีประสิทธิผล
	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีดีของเอไอเอสและบริษัทย่อย	 เอไอเอสจึง
ได้นำาการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง	COSO	2013	(The	
Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	
Commission)	 ซ่ึงประกอบด้วย	5	 องค์ประกอบ	 โดยแบ่งเป็น	
17	 หลักการมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบการ
ปฏิบัติงานและนำาไปปฏิบัติใช้จริง	ในการบริหารงานของเอไอเอส 
และบรษัิทย่อย	เพือ่ให้การบรหิารจดัการเป็นมาตรฐานและบรรลผุล 
ตามวัตถุประสงค์ในทุกระดับการปฏิบัติงาน
	 เอไอเอสมุ่งเน้นให้คณะกรรมการ	 ฝ่ายบริหาร	 และพนักงาน
ตระหนักเรื่องการควบคุมภายในท่ีดี	 โดยคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่าเอไอเอสมีบุคลากรท่ีมีความสามารถและ
จำานวนเพยีงพอในการดำาเนนิการตามระบบการควบคมุภายในท่ีได้
กำาหนดไว	้รวมท้ังมรีะบบการควบคมุภายในสำาหรบัตดิตามควบคมุ
ดูแลการดำาเนินงานและทรัพย์สินของเอไอเอสและบริษัทย่อยจาก
การท่ีคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารจะนำาไปใช้โดยมิชอบหรือ
ไม่มีอำานาจ	 รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	2/2560	เมื่อวันที่	3	
กมุภาพันธ	์2560	โดยมคีณะกรรมการอิสระท้ัง	4	ท่าน	เข้ารว่มประชุม
ด้วย	 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายใน	 ตามแนวทางท่ีสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	กำาหนด	
โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ	ทั้งนี้	ไม่พบข้อ
บกพร่องที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

รายงานประจำาปี 2559 086



	 นอกจากนี้	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท	 คือ	 บริษัท	 ดีลอยท์	 ทู้ช	
โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกได้ประเมิน
ประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในของปี	2559	และให้ความ
เห็นวา่บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธผิลเพยีงพอและ
เหมาะสม

ระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสประกอบด้วย 5 องค์
ประกอบ โดยแบ่งเป็น 17 หลักการ ดังน้ี
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	(Control	Environment)
	 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึการมีสภาพแวดลอ้มของการ
ควบคมุภายในท่ีดซ่ึีงเป็นรากฐานเพือ่สนบัสนนุให้เอไอเอสมรีะบบ
การควบคมุภายในท่ีมีประสทิธผิลท่ัวท้ังองคก์ร	ท้ังนี	้องคป์ระกอบ
หลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของเอไอเอส	มีดังนี้
	 คณะกรรมการบรษัิท	สง่เสริมคณุคา่ความซ่ือตรงและจรยิธรรม	
ในการเป็นแบบอยา่งท่ีดท้ัีงการประพฤตตินและการปฏบัิตงิาน		ผา่น
การบริหารจัดการตามลำาดับสายการรายงาน	 และการมอบหมาย 
หนา้ท่ีความรบัผดิชอบอย่างชดัเจนเพ่ือให้พนกังานสามารถปฏบัิติ
ตนได้ตามท่ีบริษัทคาดหวัง	 เอไอเอสยังมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีการปฏิบัติตนอย่างซ่ือตรงและยึดมั่นต่อคุณค่าของ
จรยิธรรม	จงึไดจ้ดัทำาประมวลจริยธรรมธรุกจิเพ่ือใช้เป็นแนวปฏบัิติ
ให้แก	่กรรมการ	ฝา่ยบริหาร	และพนกังาน	นอกจากนี	้ยังมีนโยบาย 
การรับแจ้งข้อมูลการกระทำาผิดและการทำาทุจริต	 การสอบสวน
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	(Whistle	Blower	Policy)	 ซ่ึงได้จัด
ทำาช่องทางพิเศษสำาหรับการรับแจ้งข้อมูลท้ังภายในและภายนอก	
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ	 คณะกรรมการ
บรษัิทอย่างสม่ำาเสมอ	นอกจากนี	้จากการประกาศเจตนารมณแ์นว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 เอไอเอส 
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติจาก 
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตในเดือนมกราคม	ปี	2559	และได้จัดทำานโยบายต่อต้าน
การให้หรอืรบัสนิบนและการคอร์รัปช่ัน	เป็นแนวทางให้กบัเอไอเอส 
และบริษัทย่อยปฏิบัติ
	 ในปี	2559	หนว่ยงานตรวจสอบภายในจดัทำาแบบสอบถามเพือ่
ประเมนิความเข้าใจและการปฏบัิตติามประมวลจริยธรรมธุรกจิและ
นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น	สอบถาม
ผู้บริหาร	พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย	และจัดส่งแบบสอบถาม
ให้กบัพนกังานภายนอกผูใ้ห้บริการและคูค่า้	ผลการประเมนิสรปุวา่
ผู้บริหาร	พนักงาน	ที่ตอบแบบสอบถามรวมประมาณ	99%	โดย
ได้คะแนนความเข้าใจถูกต้อง	94%	สำาหรับพนักงานภายนอกผู้ให้
บรกิารและคูค่า้ท่ีตอบแบบสอบถามรวมประมาณ	68%	ไดค้ะแนน
ความเข้าใจถูกต้อง	89%	และได้รายงานผลการประเมินต่อ	คณะ
กรรมการจริยธรรมธุรกิจรับทราบเป็นข้อมูลปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมจริยธรรมต่อไป

	 คณะกรรมการบริษัทมีความอิสระจากฝ่ายบริหาร	 มีความรู้
ความสามารถอย่างเพียงพอในการกำากับดูแลการบริหารจัดการ
โดยจัดโครงสร้างสายการรายงานแยกเป็นส่วนปฏิบัติงานธุรกิจ
หลกั	ท่ีมสีว่นงานตรวจทานคณุภาพการปฏบัิตงิานแยกตา่งหากอีก
ลำาดบัเพ่ือให้เกดิการตรวจสอบถว่งดลุระหวา่งกนั	โดยการกำาหนด
และจำากัดอำานาจการดำาเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ
การไว้อย่างชัดเจน	 นอกจากนี้	 ฝ่ายบริหารได้กำาหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเป็นแผนธุรกิจประจำาปี	 มีการ
สื่อสารทำาความเข้าใจกับผู้บริหารและพนักงาน	เพื่อไม่ให้เกิดแรง
กดดนัตอ่พนกังานมากเกนิไป	รวมท้ังพจิารณาให้รางวลัตอบแทน
ที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดของแผนธุรกิจ
	 บุคลากรของเอไอเอสเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ	 ความ
เช่ียวชาญท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 คณะ
กรรมการบรษัิทมีการกำาหนดแผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอด
ตำาแหนง่ท่ีสำาคญั	(Succession	Plan)	เพือ่ให้บรษัิทสามารถดำาเนนิ
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการกำาหนดนโยบายส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซ่ึงจัดทำาเป็นกรอบการ
พฒันาบุคคลากรตามสายวชิาชีพท่ีประกอบดว้ยการฝกึอบรมดา้น
ธรุกจิควบคูก่บัทักษะการบรหิารบุคคลากร	(Soft	Skill)	นอกจากนัน้ 
บรษัิทมกีารสง่เสรมิการไดร้บัวฒุบัิตรทางวชิาชีพ	เช่น	ระบบความ
ปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ	เทคนคิวทิยาการทันสมยั	เพ่ือการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล	 โดยมีข้ันตอน 
ในการจูงใจ	 การพัฒนา	 และการรักษาพนักงานท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ	 โดยมีวิธีการประเมินผลและการให้ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม

การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
	 เอไอเอสได้จัดทำานโยบายการบริหารความเสี่ยง	 ซ่ึงกำาหนด
กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง	 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ	
รวมท้ังจัดทำาคู่มือกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร	พนักงาน	ทุกระดับ	สำาหรับบริหาร
จัดการความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานของตนเองให้อยูใน
ระดับท่ียอมรับได้	 นอกจากนั้น	 ยังได้จัดทำานโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้านทุจริต	(Fraud	Risk	Management	Policy)	 เป็น
แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตท้ังจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก
	 เอไอเอสกำาหนดวัตถุประสงค์การดำาเนินงานไว้ในแผนธุรกิจ
ประจำาปีอย่างชัดเจนครอบคลุมทั้งด้านรายได้ค่าบริการ	 คุณภาพ 
เครือข่ายโทรคมนาคม	 การดูแลลูกค้า	 การจัดการด้านการ 
รับ-จา่ยเงนิ	การบริหารทรัพยากรบุคคล	ทรัพยส์นิของบริษัท	และการ 
ปฏิบัติตามกฏหมาย	 ข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแลกิจการ
ท่ีเกี่ยวข้อง	 ฝ่ายจัดการมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ท้ังในระดับ
หน่วยงาน	 และระดับปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน	 สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	และกลยุทธ์ของบริษัท	สื่อสารให้
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พนักงานรับทราบและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนทำาให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด
	 ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัในองคก์ร	รับผดิชอบในการระบุ	
ประเมนิความเสีย่ง	ตามกระบวนการท่ีกำาหนดในคูม่อืกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง	 รวมทั้งกำาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้ง
ระดับองค์กรและระดับหน่วยงานเพื่อกำาหนดมาตรการจัดการท่ี
เหมาะสม	 และติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้	 ท้ังนี้เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมทุกระดับ	 มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานการบริหาร
ความเสีย่ง	(ERM	Facilitator)	ประจำาหนว่ยงาน	ซ่ึงไดร้บัการอบรม
ความรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยง	 ระบบการควบคุมภายใน
อย่างครบถ้วน	 ทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาประสานงานการประเมิน
ความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตนเอง	 นำามาจัดทำาแผนการ
บรหิารความเสีย่งของหนว่ยงานให้ผูบ้รหิารใชเ้ป็นเครือ่งมือในการ
ตดิตามผลการดำาเนนิงาน	และเป็นการสนบัสนนุให้เกดิการควบคมุ
ภายในโดยการประเมินตนเอง	(Control	Self-Assessment)	 ใน
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีสำาคัญขององค์กร	 โดยแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานต้องจัดส่งให้กับหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงขึ้นทะเบียนเป็นความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
	 การจดัทำากรอบการบรหิารความเสีย่งดา้นทุจริตครอบคลมุถงึ	
การกำาหนดกระบวนการ	 หน้าท่ีความรับผิดชอบ	 วิธีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านทุจริต	 และได้รวบรวมประเด็นความเสี่ยงด้าน
ทุจริตจากปัจจัยภายใน	และปัจจัยภายนอก	(Fraud	Risk	Scheme 
and	Scenario	-	Internal	&	External	Fraud)	ซึ่งเป็นการกำาหนด
ประเภทการทุจรติตามกรอบแนวทางของ	Association	of	Certified	
Fraud	Examiners	(ACFE)	ใชเ้ป็นข้อมลูสำาหรบัผูป้ฏบัิตงิานหนว่ย
งานต่างๆ	เช่น	Security	Team,	Fraud	Management,	หน่วยงาน
จัดซื้อ,	หน่วยงานบัญชี	 เป็นต้น	พิจารณาประกอบการระบุความ
เสี่ยงด้านทุจริตได้อย่างครอบคลุมทุกลักษณะ
	 สำาหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในธุรกิจโทรคมนาคม	บริษัท
ได้มีการนำามาพิจารณาประกอบการประเมินความเสี่ยงของ
บริษัทอย่างรัดกุมเพื่อกำาหนดแผนจัดการอย่างเหมาะสมทันเวลา 
ตัวอย่างเช่น	 การใช้	Data	 ในยุค	Digital	Economy	 ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีใหม่ท่ีจะมีการนำามาใช้ในอนาคตอันใกล้	 ผู้บริหารเล็ง
เห็นว่าเป็นเหตุการณ์สำาคัญซ่ึงบริษัทต้องเตรียมความพร้อมและ
ได้กำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)
	 เอไอเอสได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความเสีย่งและลกัษณะเฉพาะของบรษัิท	โดยจดัให้มี
การควบคุมผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ	ซึ่ง
จะช่วยให้มัน่ใจวา่การควบคมุใดๆ	ของฝา่ยบริหารท่ีนำาไปปฏบัิตนิัน้ 
สามารถจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท	

กิจกรรมการควบคุมของบริษัทจะถูกดำาเนินการในทุกระดับ 
ทุกกระบวนการทางธรุกจิ	โดยมกีารคำานงึถงึอำานาจการอนมุตั	ิการ
สอบทาน	การกระทบยอด	และการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผดิชอบ
อย่างเหมาะสม	นอกจากนี	้ยังไดส้รา้งความตระหนกัรู	้และผลกัดนั
แนวทางความรบัผดิชอบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุท่ีดี
ตามแนวทางป้องกนั	3	ระดบั	(Three	lines	of	defense)	คอื	ระดบัท่ี	1 
แผนกต่างๆ	 ระดับที่	2	 การบริหารความเสี่ยงและการกำากับดูแล	
และระดับที่	3	การตรวจสอบภายใน
	 สภาพแวดล้อม	ความซับซ้อนของงาน	ลักษณะงาน	ขอบเขต
การดำาเนินงาน	 และลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ	 ของบริษัทเป็นปัจจัยใน
การพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมท่ีหลากหลายระหว่าง
การควบคุมแบบใช้บุคคล	(Manual	Control)	 และแบบอัตโนมัติ	
(Automated	Control)	ซ่ึงออกแบบให้มกีจิกรรมการควบคมุท่ีผสม
ผสานท้ังแบบป้องกัน	(Preventive	Control)	 และแบบตรวจพบ	
(Detective	Control)	เช่น	สรา้งระบบสารสนเทศเพือ่เช็คสอบความ
ผดิปกติของรายการทีส่ำาคญั	เพือ่ใหม้คีวามแมน่ยำา	รวดเรว็	โดยมี
การคำานงึถงึการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผดิชอบในงาน	3	ดา้น	คอื	
หน้าที่การอนุมัติ	หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	
หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	 ออกจากกันเพื่อให้มีการตรวจ
สอบซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม
	 สำาหรบักระบวนการปฏบัิตงิานบนระบบเทคโนโลยี	ไดเ้ลอืกและ
พฒันากจิกรรมการควบคมุท่ัวไปท่ีหลากหลายและรดักมุเหมาะสม 
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา	ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง	
ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมการควบคุมด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
และกิจกรรมการควบคุมกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ	
เช่น	 จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศตาม
มาตรฐาน	ISO27001:2013	และจดัให้มกีรอบแนวทางการควบคมุ
ของ	Data	Protection	เป็นต้น
	 โดยได้นำากิจกรรมการควบคุมจัดทำาเป็นนโยบายและวิธี 
ปฏบัิตงิานเป็นลายลกัษณอ์กัษร	ซ่ึงระบุผูร้บัผดิชอบ	ระยะเวลาการ
ปฏบัิตงิาน	และวธิกีารแกไ้ขหากพบข้อผดิพลาดไว้อยา่งชัดเจนเพือ่
ให้พนกังานสามารถปฏบัิตติามกจิกรรมการควบคมุไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ 
เช่น	มีการทบทวนระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้มีความทันสมัยมากขึ้น
	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายต่างๆ	 เพื่อให้มีการพิจารณาอนุมัติ
ธรุกรรมของบรษัิทท่ีคำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นสำาคญั	
โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทำากับบุคคลภายนอก	(Arms’	
Length	Basis)	โดยมีกระบวนการติดตามดูแลการดำาเนินงานของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	ซึ่งได้กำาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัท
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น 
ถือปฏิบัติ

รายงานประจำาปี 2559 088



ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information	&	Communication)
	 เอไอเอสใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพเพ่ือ
สนับสนุนการควบคุมภายใน	 โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจาก
ภายในและภายนอก	บนพืน้ฐานการพิจารณาตน้ทุนและประโยชน์
ท่ีจะได้รับ	 โดยใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลและจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำาเนินไปได้
ตามท่ีกำาหนด	รวมท้ังสือ่สารข้อมลูท่ีจำาเป็นตอ่การสนบัสนนุให้การ
ควบคุมภายในสามารถทำาหน้าท่ีได้ตามท่ีวางไว้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในองคก์ร	และสือ่สารข้อมูลอืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบับุคคลภายนอก	
	 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร	 เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์	 นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน	 หน้าท่ีความรับผิดชอบ													
ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	 รวมท้ังมีการเลือกช่อง
ทางการสื่อสารท่ีหลากหลายเหมาะสม	 เช่น	 จัดให้มีการสื่อสาร
ผ่าน	Intranet	ผ่านจดหมายข่าว	ผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน
รายการ	‘CEO	Talk	Weekly	5	Minutes’	รวมทั้งจัดให้มีช่องทาง
พเิศษให้พนกังานสามารถแจง้ข้อมูลเกีย่วกบัการกระทำาผดิและการ
ทำาทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	เป็นต้น
	 นอกจากนี	้ยังไดม้กีารรายงานข้อมูลท่ีสำาคญัตอ่คณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	 โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง
แหลง่ข้อมูลสารสนเทศท่ีจำาเป็นตอ่การปฏบัิตหิน้าท่ี	หรือสอบทาน
รายการต่างๆ	ได้ตามที่ต้องการ	
	 เอไอเอสจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารท่ี
เหมาะสม	เชน่	จดัให้มกีารสือ่สารผา่น	Internet	ผา่นโซเชยีลมเีดยี 
จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คุณภาพการให้บริการ	จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถ
แจง้ข้อมลูเกีย่วกบัการกระทำาผดิและการทำาทุจริตไดอ้ย่างปลอดภยั
มายังคณะกรรมการตรวจสอบท่ี	AuditCommittee@ais.co.th	
เป็นต้น	ตามที่กำาหนดในนโยบาย	Whistle	Blower	Policy

ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)
	 เอไอเอสจัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินประสิทธิผลของ
ระบบการควบคมุภายใน	ท้ังการประเมินผลอย่างตอ่เนือ่ง	(Ongoing 
Evaluation)	 ดำาเนินการโดยหัวหน้างานท่ีมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอของทุกหน่วยงาน	 และการประเมินด้วยบุคคลภายนอก
หนว่ยงาน	(Separate	Evaluation)	ดำาเนนิการโดยผูต้รวจสอบภายใน	
เพื่อให้ม่ันใจว่าองค์ประกอบต่างๆ	 ของระบบการควบคุมภายใน 
ได้มีกำาหนดไว้	 และได้มีการนำามาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจริง 
อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน	
	 เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีมีสาระ
สำาคัญ	 ผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์หาต้นเหตุของข้อบกพร่อง															
เพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบดำาเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที	 พร้อมท้ัง
รายงานข้อบกพรอ่งท่ีมีสาระสำาคญัและความคบืหนา้ของการแกไ้ข

ต่อคณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหารระดับสูง	 ตามความเหมาะสม 
นอกจากนี้ไดก้ำาหนดให้มกีารรายงานเบาะแสหรอืเหตกุารณทุ์จรติ	
การฝ่าฝืนกฎหมาย	หรือการกระทำาที่ผิดปกติอื่นๆ	ซึ่งอาจกระทบ
ต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญต่อคณะ
กรรมการบริษัทโดยทันที

การตรวจสอบภายใน
	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 ซ่ึงกำากับดูแลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเป็น
อิสระ	เที่ยงธรรม	มีจรรยาบรรณ	ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพตาม
มาตรฐานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน	และรายงานตอ่ประธานเจา้
หน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน	
	 หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้า ท่ี ให้ความเ ช่ือม่ัน 
(Assurance	Service)	 และให้คำาปรึกษา	(Consulting	Service)	
โดยการประเมินประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคมุ
ภายใน	ระบบการบรหิารความเสีย่ง	และการกำากบัดแูลกจิการ	เพือ่
สนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ	โดยมีกฏบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ซึ่งได้กำาหนด
ภารกจิ	ขอบเขตการปฏบัิตงิาน	อำานาจ	และหนา้ท่ีความรบัผดิชอบ 
และแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนให้
เหมาะสมอยู่เสมอ
	 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น 
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำาเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 
ได้มอบหมายให้	 และเป็นท่ีปรึกษาเพื่อให้คำาแนะนำาในด้านต่างๆ	
เช่น	 ด้านการควบคุมภายใน	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	 ด้าน
จริยธรรมธุรกิจ	ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	เป็นต้น 
(ท้ังนี้	 ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของหัวหน้าหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน	ปรากฎในหน้า	54)
	 หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำาปี	 สอดคล้องตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท	 ครอบคลุม
กระบวนการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย	โดยใช้หลักการ
ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน	(Risk-based	approach)	ซึ่งมุ่งเน้นความ
เสี่ยงสำาคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	 วัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์ของบริษัท	 ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันทุจริต	
แผนการตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
และรายงานผลการตรวจสอบ	 การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อ
เสนอแนะท่ีพบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาอย่างสม่ำาเสมอ
	 นอกจากนี	้หนว่ยงานตรวจสอบภายในยงัเป็นอีกหนึง่ช่องทาง 
ในการรบัขอ้รอ้งเรยีนการกระทำาผดิและการทำาทุจรติจากพนกังาน
ภายในและบุคคลภายนอก	 ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเป็นไปตาม	Whistle	Blowing	Policy	และรายงานผล
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)089



	 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการส่งเสริมให้เอไอเอสและบริษัทย่อย 
มีความเข้าใจและสามารถนำาระบบการควบคมุภายในตามแนวทาง	
COSO	2013	 มาปรับใช้อย่างจริงจังและมีประสิทธิผล	 โดยการ
จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	 ของเอไอเอสและบริษัท
ในเครือ	 ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่	 ก.ล.ต.	 กำาหนด	 รวมทั้ง 
ให้ข้อเสนอแนะ	 ตอบข้อซักถามแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับระบบ 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทุกระบบงาน
	 จากการท่ี	 เอไอเอสมีวิสัยทัศน์การนำาเสนอสินค้าและบริการ
ที่ทันสมัยรูปแบบ	Digital	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วน
สำาคญัในการสนบัสนนุการดำาเนนิงานของบริษัทและบรษัิทในเครอื 
จึงมีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวทัน
รองรับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ 
เข้าร่วมในคณะทำางานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สำาคัญในบทบาทให้คำาแนะนำาเพ่ือให้ม่ันใจว่าการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการควบคุมภายในท่ีรัดกุมก่อนนำา
ระบบไปใช้จริง	รวมทั้งมีทีมงานตรวจสอบด้าน	IT	เข้าปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบหลังจากการติดตั้งและใช้งานแล้ว	 นอกจากนี้มีการ
ประเมนิระบบการบรหิารจดัการความมัน่คงของข้อมูลสารสนเทศ
และอุปกรณร์กัษาความม่ันคงปลอดภยัท้ัง	hardware	และ	software 
ต่างๆ	 ในองค์กร	 เพ่ือให้มีความปลอดภัยตามข้อกำาหนดของ
มาตรฐาน	ISO	27001:2013	และการตรวจประเมินตามมาตรฐาน	
Payment	Card	Industry	Data	Security	Standard	(PCI	DSS)
	 นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนาระบบการ 
ตรวจสอบให้มีความรวดเร็วและแม่นยำาข้ึนโดยใช้	 Digital 
Automation	Audit	 ให้มากข้ึน	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทน
พนักงาน	 รวมท้ังสามารถขยายงานตรวจสอบภายในครอบคลุม
ทุกกระบวนการสำาคัญขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น
	 หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติ
งานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล	 และกฎบัตร
ของหนว่ยงาน	รวมท้ังมีการทบทวนคูม่อืการปฏบัิตงิานตรวจสอบ 
มกีารประเมินคณุภาพการตรวจสอบภายในดว้ยตนเองเป็นประจำา
ทุกปี	และได้รับการประเมินโดยองค์กรอิสระจากภายนอกทุก	5	ปี	
ท้ังนี้เพื่อจะช่วยส่งเสริมให้เรามีระบบการควบคุมภายใน	 ระบบ
การบริหารความเสี่ยง	 และระบบการกำากับดูแลท่ีดีสามารถเพิ่ม
คุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน	 ซ่ึงผล
การประเมินครั้งล่าสุดเมื่อปี	2554	โดย	บริษัท	ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส์	 (PwC)	 พบว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล	และมีคณุภาพโดดเด่นเม่ือเทียบเคยีงกบัหนว่ย
งานตรวจสอบภายในอื่นท่ัวโลกท่ีเป็นมืออาชีพ	 โดยการประเมิน
ครั้งที่	2	ในปี	2559	โดยบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	(KPMG)	นั้น 
ผลประเมินคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส	1	ปี	2560

	 เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษทัให้ทันสมัย 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้มีการติดตามแนวปฏิบัติด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน	 ระบบการควบคุมภายใน	 ระบบการ
บริหารความเสี่ยง	 ระบบการกำากับดูแลท่ีดี	 และแนวปฏิบัติอ่ืน 
ท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท	ของสถาบันวชิาชีพช้ันนำาท้ังในและ
ตา่งประเทศ	เพือ่นำามาประยุกต์ใช้ในการปฏบัิตงิานตรวจสอบของ
บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย
	 หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของทีมงานตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน 
(Integrated	Audit)	และมกีารมุง่เนน้พฒันาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายในมีค่านิยมในการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรูปแบบ
ใหม่ๆ	ที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยู่เสมอ		หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สนบัสนนุให้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ	 ทักษะ	 ท่ีจำาเป็นสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน	 รวมท้ังการพัฒนาตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพตรวจสอบภายในเยี่ยงมืออาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตรทาง
วิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 ปัจจุบันบริษัทมีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท่ีมีวุฒิบัตรทาง
วิชาชีพต่างๆ	 รวมท้ังหมด	37	 วุฒิบัตร	 ได้แก่	 วุฒิบัตร	CIA	 
(Certified	Internal	Auditor)	 จำานวน	8	 ท่าน	 วุฒิบัตร	CISA 
(Certified	Information	System	Auditor)	จำานวน	7	ท่าน	วุฒิบัตร	
CISSP	(Certified	Information	Systems	Security	Professional) 
จำานวน	1	 ท่าน	 วุฒิบัตร	CRMA	 (Certification	 in	Risk 
Management	Assurance)	จำานวน	10	ท่าน	วฒุบัิตร	CPA	(Certified 
Public	Accountant)	จำานวน	5	ท่าน	วุฒิบัตร	TA	(Tax	Auditor)	
จำานวน	1	 ท่าน	 วุฒิบัตร	Information	Security	Management	
Systems	Auditor/Lead	Auditor	(ISO/IEC	27001:2013)	จำานวน 
4	 ท่าน	 และ	 วุฒิบัตร	Business	Continuity	Management 
System	Auditor/Lead	Auditor	(ISO	22301)	จำานวน	1	ท่าน	โดย
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในอกีจำานวนหนึง่อยู่ระหวา่งการพฒันาให้
ไดร้บัวฒุบัิตร	CIA,	CISA,	CRMA,	CCSA	(Certification	in	Control	
Self	-	Assessment),	และ	CFE	(Certified	Fraud	Examiners)	
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในแบบ 
มืออาชีพตามมาตรฐานสากล
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อการทำารายการระหว่างกัน ประจำาปี 2559

เรียน เลขาธิการ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ข้าพเจ้า	 ผู้มีนามข้างท้ายนี้	 ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 จำากัด	(มหาชน)	 “บริษัท” 
ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า	 ตามท่ีบริษัทได้มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	สำาหรับปี	2559	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ตามรายละเอียดที่แนบนั้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว	 มีความเห็นว่า	 ฝ่ายจัดการได้ทำารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำาคัญ 
ดังเช่น	 ท่ีทำากับบุคคลภายนอกท่ัวไป	 มีเงื่อนไขการค้าปกติ	 ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล	 และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาด 
ในธุรกิจนั้นๆ	แล้ว

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรฤทธิ์		อุชกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นางทัศนีย์		มโนรถ)
กรรมการตรวจสอบ

(นายสุรศักดิ์		วาจาสิทธิ์)
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)091



รายการระหว่างกัน

	 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำารายการกับบุคคล 
ท่ีเกีย่วโยงกนั	โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการตามธรุกจิปกตขิอง
บริษัทและบริษัทย่อย	และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2551)	มาตรา	89/12	(1)	
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันท่ี	13	 สิงหาคม	
2551	ให้ฝา่ยจดัการมีอำานาจเข้าทำารายการระหวา่งกนัท่ีมเีงือ่นไข
การคา้ท่ัวไปหากธรุกรรมเหลา่นัน้มข้ีอตกลงทางการคา้ในลกัษณะ
เดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน	 ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการ
ท่ีตนมีสถานะเปน็กรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืบุคคลท่ีมีความเกีย่วขอ้ง	
	 ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันนั้น	 บริษัทจะยึด
แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำารายการอ่ืนๆ	 ท่ัวไป	 โดยมีการ
กำาหนดอำานาจของผูม้สีทิธอินมุตัติามวงเงนิท่ีกำาหนด	นอกจากนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบยังทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการทำา 
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
เป็นประจำาทุกไตรมาส	 เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ	โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำาคัญ	
	 สำาหรับงวดบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	โดยผู้ตรวจสอบ 
บัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ท่ีตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าท่ีสอบทานแล้ว	
และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัทุกรายการเป็นการทำารายการ
อย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ	โดยบริษัทได้คิด 
ราคาซ้ือ-ขายสินค้า	 และบริการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันด้วยราคา 
ท่ีสมเหตสุมผล	มีการเปรยีบเทียบกบัราคากลางของตลาดในธรุกจิ
นั้นๆ	 แล้ว	 โดยมีเงื่อนไขต่างๆ	 ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1.	บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์
	 จำากัด	(มหาชน)	(อินทัช)/

	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
	 บริษัทในสัดส่วนร้อยละ
	 40.45
	 กรรมการบริษัทร่วมกัน	:
	 1.	นายสมประสงค์
	 	 บุญยะชัย 
	 2.	นายฟิลิป	เชียง
	 	 ชอง	แทน

	บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้บริการ
	และจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่
	 อินทัช	ขณะที่บริษัทย่อยมีการชำาระ
	ดอกเบี้ยจ่ายให้แก่อินทัชจากรายการ
	หุ้นกู้ของบริษัทย่อย

 ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ
	2.	รายได้อื่น
	3.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	3.	ดอกเบี้ยจ่าย
	4.	หุ้นกู้

	 บริษัทและบริษัทย่อยเรียก
	 เก็บค่าบริการและ
	จัดจำาหน่ายโทรศัพท์ 
	 เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
	กับลูกค้าทั่วไป
 
	บริษัทและบริษัทย่อยชำาระ
	ดอกเบี้ยจ่ายให้แก่อินทัช
	 ในอัตราเดียวกันกับ
	การจ่ายให้ผู้ให้บริการ
	รายอื่น

	 -	 1.03	 0.02	 0.93
	 -	 0.48	 0.56	 1.23
	 -	 0.30	 -	 0.13

	 0.58	 0.71	 0.22	 0.24
	 -	 0.09	 -	 -
	 -	 1.50	 -	 1.34
	 -	 37.00	 -	 37.00

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/

ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ
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2.	บริษัท	ไทยคม	จำากัด
	 (มหาชน)	(ไทยคม)/
	 มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
	 ในสัดส่วนร้อยละ	41.14
	 กรรมการบริษัทร่วมกัน:
	 1.	นายสมประสงค์
	 	 บุญยะชัย
	 2.	นายฟิลิป	เชียง
	 	 ชอง	แทน

3.	บริษัท	เทเลอินโฟ	มีเดีย
	 จำากัด	(ทีเอ็มซี)/
	 มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
	 โดยทางอ้อม

	บริษัทย่อยได้เช่าช่องสัญญาณ
	ดาวเทียม	(Transponder)	บน
	ดาวเทียมไทยคม	7	จาก	ไทยคม
	สัญญามีผลถึงวันที่	19	พฤศจิกายน
	2560	โดยต้องชำาระค่าตอบแทน
	 ในอัตรา	1,700,000	USD/ปี	และ
	มีการใช้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณ
	ดาวเทียม	และพื้นที่สำาหรับติดตั้ง
	อุปกรณ์ดาวเทียม
	ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการ
	 ให้บริการโทรศัพท์ทั้งในประเทศและ
	ระหว่างประเทศ	รวมถึงได้จำาหน่าย
	 โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไทยคม
 ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ
	2.	รายได้อื่น
	3.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
	3.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	บริษัทและบริษัทย่อยมีการว่าจ้าง
	ทีเอ็มซีจัดทำาข้อมูลสำาหรับบริการ
	 เสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่	เช่น
	การจัดหาข้อมูลทางโหราศาสตร์
	ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล	และ
	บริการบันเทิงต่างๆ	ผ่าน	SMS 
	 รวมทั้งค่าบริการว่างจ้างคอเซ็นเตอร์
	 โดยได้ชำาระค่าบริการเป็นรายเดือน
	ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการ
	 ให้บริการทางโทรศัพท์และจำาหน่าย
	 โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ทีเอ็มซี

	บริษัทและบริษัทย่อย
	 เรียกเก็บค่าบริการและ
	จัดจำาหน่ายโทรศัพท์
	 เคลื่อนที่แก่ไทยคมใน
	อัตราเดียวกันกับลูกค้า
	ทั่วไป

	บริษัทและบริษัทย่อย
	ชำาระค่าบริการและซื้อ
	สินทรัพย์ให้แก่ไทยคม
	 ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า
	ทั่วไป

	 ไทยคมเป็นผู้ให้บริการเช่า 
	ช่องสัญญาณดาวเทียม 
	 รายเดียวในประเทศไทย

	ทีเอ็มซีเป็นผู้ให้บริการที่มี 
	ความเชี่ยวชาญในการจัด
	ทำาเนื้อหาและช่วยค้นหา
	ข้อมูลต่างๆ	รวมทั้งการ
	 ให้บริการคอลเซ็นเตอร์

	 -	 1.65	 1.53	 3.54
	 -	 0.40	 -	 0.38
	 -	 0.17	 -	 0.15

	 -	 60.03	 6.87	 67.19
	 -	 36.26	 -	 59.19
	 -	 5.10	 -	 69.11

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/

ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)093



4.	บริษัท	ไอ.ที.
	 แอพพลิเคชั่นส์	แอนด์
	 เซอร์วิส	จำากัด
	 (ไอทีเอเอส)/
	 มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
	 ร้อยละ	100

5.	กลุ่มบริษัท	SingTel
	 Strategic	Investments
	 Private	Limited
	 (SingTel)/
	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 
	 บริษัทร้อยละ	23.32

 ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ
	2.	รายได้อื่น
	3.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	บริษัทย่อยว่าจ้างไอทีเอเอสในการ
	ดูแลจัดการและพัฒนาระบบ	SAP
	รวมทั้งออกแบบต่างๆ	ให้กับกลุ่ม
	บริษัท	ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการ
	 โทรศัพท์แก่ไอทีเอเอส

	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ

	ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
	3.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	บริษัทและบริษัทย่อยทำาสัญญา
	กับบริษัทในกลุ่ม	SingTel	ดังนี้
	 -	 บริการข้ามแดนอัตโนมัติ
	 	 ระหว่างประเทศ	(IR)
	 -	 บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
		 ระหว่างประเทศ(IPLC)
	 	 และบริการเสริม	(Content)
	 ในขณะที่บริษัทจ่ายเงินเดือนและ
	ผลตอบแทนให้แก่กลุ่ม	Singtel

	บริษัทและบริษัทย่อย
	 เรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
	 เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
	กับลูกค้าทั่วไป

	บริษัทและบริษัทย่อยชำาระ
	ค่าบริการเสริม	(Content)
	 ในอัตราร้อยละของรายได้
	ที่บริษัทได้รับ	และค่บริการ
	คอลเซ็นเตอร์ให้แก่ทีเอ็มซี
	 ในอัตราเดียวกันกับการ
	จ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น

	 ไอทีเอเอสให้บริการเกี่ยกับ
	การพัฒนาโปรแกรม	และ
	การดูแลจัดการระบบ	SAP
	มีบริการที่ดี	รวดเร็ว	และ
	ราคาสมเหตุสมผล	

	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ 
	 โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา
	 เดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

	บริษัทและบริษัทย่อยชำาระ
	 ค่าท่ีปรึกษาให้แก่ไอทีเอเอส 
	 โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่
	 กับลักษณะงานและระดับ
	ของที่ปรึกษาโดยเป็นอัตรา
	 เดียวกันกับราคาของบริษัท
	ที่ปรึกษาระบบ	SAPรายอื่น

	การทำาสัญญาให้บริการ
	ซึ่งเป็นราคาที่ต่างฝ่าย
	ต่างกำาหนดในการเรียกเก็บ
	จากลูกค้า	ซึ่งบริษัทคิดจาก
	ผู้ให้บริการรายอื่น

	 -	 1.59	 0.42	 0.42
	 -	 0.05	 -	 0.04
	 -	 0.24	 -	 0.76

	 0.04	 76.07	 0.99	 65.31
	 -	 12.68	 0.04	 7.35

	 -	 0.27	 -	 0.01

	 -	 115.28	 0.08	 99.60
	 -	 93.53	 -	 -
	 -	 19.96	 0.33	 60.73

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/

ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

รายงานประจำาปี 2559 094



6.	บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ
	 จำากัด	(มหาชน)
	 (ซีเอสแอล)/
	 มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
	 โดยทางอ้อม

	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ
	2.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น
	3.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง
	ซีเอสแอลในการให้บริการด้าน
	อินเทอร์เน็ต	โดยเชื่อมโยงผ่าน
	 โครงข่ายทั้งภายในประเทศและ
	ต่างประเทศ	ในขณะที่บริษัทและ
	บริษัทย่อยมีการให้บริการและ
	จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	และ
	 ให้เช่าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับ
	Datanet	แก่	ซีเอสแอล	

 ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ
		2.	รายได้อื่น
	3.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	บริษัทและบริษัทย่อย
	 เรียกเก็บค่าบริการ	IR	และ
	ค่าบริการเสริม(Content)
	 ในอัตราเดียวกันกับ
	ผู้ให้บริการรายอื่น

	บริษัทและบริษัทย่อยชำาระ
	ค่า	IPLC,	ค่า	IR,
	ค่าบริการเสริม	(Content)
	 ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้
	บริการรายอื่นแลมีการจ่าย
	 เงินเดือน,	ผลตอบแทน
	ด้วยราคาที่ตกลงกัน
	ตามจริง

	ซีเอสแอลมีความเชี่ยวชาญ
	และเป็นผู้ให้บริการทาด้าน
	อินเทอร์เน็ต	ซึ่งสามารถ
	 เช่ือมต่อข้อมูลภายในประเทศ
	ผ่านโครงข่ายไปยังผู้ใช้
	บริการทั่วโลก

	บริษัทและบริษัทย่อย
	 เรียกเก็บค่าบริการและ
	จัดจำาหน่ายโทรศัพท์
	 เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
	กับลูกค้าทั่วไป

	บริษัทและบริษัทย่อยชำาระ
	ค่าบริการแก่ซีเอสแอล
	 ในอัตราเดียวกันกับการจ่าย
	 ให้ผู้ให้บริการรายอื่น

	 1.40	 402.12	 150.37	 648.84
	 4.20	 26.96	 -	 5.43

	 -	 188.11	 1.27	 463.64
	94.88	 94.88	 72.93	 72.93
	34.83	 291.01	 83.35	 259.59

	 -	 12.05	 0.36	 12.62
	 -	 5.36	 -	 6.63
	 -	 2.55	 -	 3.08

	 0.02	 3.15	 2.97	 5.22
	 -	 0.42	 0.29	 0.38

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/

ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)095



7.	บริษัท	เอดี	เวนเจอร์
	 จำากัด	(มหาชน)	(เอดีวี)/
	 มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
	 โดยทางอ้อม

8.	บริษัท	ดีทีวี	เซอร์วิส
	 จำากัด	(ดีทีวี)/
	 มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
	 โดยทางอ้อม

	บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างเอดีว ี
	 ในการให้บริการเสริมของโทรศัพท์ 
	 เคลื่อนที่เช่น	เกมส์	เสียงเรียกเข้า
	Wallpaper	โดยชำาระค่าบริการเป็น
	 รายเดือน	ขณะที่บริษัทและบริษัท
	ย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์	ดำาเนินการ
	 จัดทำาแหล่งรวมโปรแกรมบนโทรศัพท์
	 เคลื่อนที่	(software	mall)	และ
	จำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอดีวี

	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ
	2.	รายได้อื่น
	3.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างให้ดีทีวี
	 เป็นสื่อโฆษณาผ่านช่องสัญญาณ
	จานดาวเทียม	ในขณะที่บริษัทและ
	บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์
	 เคลื่อนที่แก่ดีทีวี

	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ
	2.	รายได้อื่น
	3.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 เอดีวีมีความเชี่ยวชาญ
	 ในการออกแบบเว็บไซต์
	และมีความหลากหลาย
	ของเนื้อหา	ซึ่งตรงกับ
	ความต้องการของบริษัท
	และบริษัทย่อย

	บริษัทและบริษัทย่อย
	 เรียกเก็บค่าบริการและ
	จัดจำาหน่ายโทรศัพท์
	 เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
	กับลูกค้าทั่วไป
	บริษัทย่อยชำาระค่าบริการ
	 เสริม	(Content)	ให้แก่
	 เอดีวี	ในอัตราร้อยละของ
	รายได้ท่ีบริษัทได้รับ	ซ่ึงเป็น
	อัตราเดียวกันกับผู้ให้
	บริการข้อมูลประเภท
	 เดียวกัน	

	ดีทีวีมีความชำานาญในการ
	บริการสื่อโฆษณา	บริการ
	ขายเน้ือหา	(Content)	ผ่าน
	ช่องสัญญาณจานดาวเทียม
	รวมถึง	เป็นผู้จำาหน่าย
	อุปกรณ์จานรับสัญญาน
	ดาวเทียม		
	บริษัทและบริษัทย่อย
	 เรยีกเกบ็คา่บรกิารโทรศพัท์
	 เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
	กับลูกค้าทั่วไป

	บริษัทและบริษัทย่อยชำาระ
	ค่าโฆษณา	ให้แก่ดีทีวี
	 ในอัตราเดียวกันกับ
	การจ่ายให้ผู้ให้บริการ
	รายอื่น

	 -	 0.17	 6.02	 9.40
	 -	 0.03	 -	 0.04
	 -	 0.01	 -	 0.02

	 -	 223.48	 -	 240.14
	 -	 32.43	 -	 40.54

	 0.01	 0.06	 0.03	 0.07
	 -	 -	 -	 0.03
	 -	 0.01	 -	 0.01

	 -	 1.03	 0.10	 1.31
	 -	 0.12	 -	 0.17

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/

ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

รายงานประจำาปี 2559 096



9.	บริษัท	ลาว	เทเล
	 คอมมิวนิเคชั่นส์	จำากัด
	 (แอลทีซี)/
	 มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
	 โดยทางอ้อม

10.	กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์
	 จำากัด	(ทีวายวาย)/
	 กรรมการบริษัทร่วมกัน	:
	 นายวิทิต	ลีนุตพงษ์
	 (นายวิทิต	ลีนุตพงษ์
	 ลาออกจากตำาแหน่ง
	 ประธานกรรมการบริษัท
	 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่
	 8/11/2559)

	บริษัทและบริษัทย่อยร่วมมือกับ
	แอลทีซีในการให้บริการข้ามแดน
	อัตโนมัติระหว่างประเทศ	(IR)

 ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ
	2.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้บริการ
	ทีวายวายสำาหรับดูแลและซ่อมบำารุง
	 รถยนต์	รวมทั้งเช่าพื้นที่สำาหรับใช้
	 เป็นสถานีฐาน	ขณะที่บริษัทและ
	บริษัทย่อยได้ให้บริการและจัดจำาหน่าย
	 โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่	ทีวายวาย
 
	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการบริการ
	2.	รายได้อื่น
	3.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น

	แอลทีซีดำาเนินธุรกิจ
	 โทรคมนาคมในประเทศลาว
	 ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	บริการ
	อินเตอร์เน็ต	และบริการ
	ข้ามแดนอัตโนมัติระหว่าง
	ประเทศ	โดยอัตราค่าโรมม่ิง
	ที่คิดเป็นอัตราเทียบเคียง
	 ได้กับราคาตลาด

	บริษัทและบริษัทย่อย
	 เรียกเก็บค่าบริการ	IR
	 ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า
	ทั่วไป
	บริษัทและบริษัทย่อยชำาระ
	ค่า	IR	ให้แก่แอลทีซี
	 ในอัตราเดียวกันกับการ
	จ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น

	ทีวายวายเป็นผู้แทน
	จำาหน่ายรถยนต์	และ
	ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ
	ดูแล	ซ่อมบำารุงรถยนต์

	บริษัทและบริษัทย่อย
	 เรียกเก็บค่าบริการและ
	จัดจำาหน่ายโทรศัพท์
	 เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
	กับลูกค้าทั่วไป
	บริษัทและบริษัทย่อยชำาระ
	ค่าเช่าพื้นที่สำาหรับใช้เป็น
	สถานี	ให้แก่ทีวายวาย
	 ในอัตราที่เทียบเคียงได้
	ของผู้ให้เช่ารายอื่นที่อยู่
	 ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
	และชำาระค่าบำารุงรักษา
	รถยนต์	ในอัตราเดียวกัน
	กับผู้ให้บริการรายอื่น

	 -	 10.76	 0.25	 6.62
	 -	 4.82	 -	 1.26

	 -	 7.06	 0.95	 5.68
	 -	 0.69	 0.13	 1.09

	 0.02	 1.62	 0.16	 2.11
	 -	 0.03	 -	 -
	 -	 -	 0.05	 0.31

	 0.29	 0.65	 -	 0.35

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/

ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)097



11.	บริษัท	อุ๊คบี	จำากัด
	 (อุ๊คบี)/
	 มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น
	 โดยทางตรง	ในสัดส่วน
	 ร้อยละ	22.26

12.	บริษัท	อินฟอร์เมชั่น
	 ไฮเวย์	จำากัด	(ไอเอช)/
	 มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น
	 โดยทางอ้อม

	บริษัทย่อยได้ว่าจ้างอุ๊คบีสำาหรับ
	การให้บริการ	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
	 (E-book)	ผ่านบนสมาร์ทโฟน	หรือ
	แท็บเล็ต	โดยชำาระค่าบริการเป็น 
	 รายเดือน	ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการ
	 โทรศัพท์แก่อุ๊คบี

	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการบริการ
	2.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 ไอเอชให้บริการสิ่งอำานวยควาสะดวก
	ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและ
	 โครงข่ายสื่อสัญญาณ	โทรคมนาคม
	แก่กลุ่มบริษัท	ขณะที่บริษัทย่อยให้
	บริการโทรศัพท์แก่ไอเอช

	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการบริการ
	2.	ดอกเบี้ยรับ
	3.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	ดอกเบี้ยจ่าย
	3.	ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
	4.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	5.	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

	อุ๊คบีดำาเนินธุรกิจนำาเสนอ
	สิ่งตีพิมพ์ดิจิตอล	(Digital
	Publication)	และหนังสือ
	อิเล็กทรอนิกส์	(E-book)
	 เช่น	หนังสือ	นิตยสาร
	หรือ	หนังสือพิมพ์บน
	สมาร์ทโฟน,	แท็บเล็ต	และ
	คอมพิวเตอร์	

	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่า
	บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
	 ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า
	ทั่วไป

	บริษัทและบริษัทย่อยชำาระ
	ค่าบริการเสริม	(Content)
	 ให้แก่อุ๊คบี	ในอัตราร้อยละ
	ของรายได้ที่บริษัทได้รับ
	ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ
	ผู้ให้บริการข้อมูลประเภท
	 เดียวกัน

	 ไอเอชให้บริการสิ่งอำานวย
	ความสะดวก	ภายใต้สัญญา
	 เช่าทางการเงินแลโครงข่าย
	สื่อสัญญาณ	โทรคมนาคม

	บริษัทย่อยเรียกเก็บ
	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
	 ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า
	ทั่วไป

	บริษัทย่อยชำาระค่าบริการ
	 โครงข่ายสื่อสัญญาณ
	 โทรคมนาคมแก่ไอเอส
	 ในอัตราเดียวกันโดยเป็น
	อัตราที่เทียบเคียงได้กับ
	ผู้ให้บริการรายอื่น

	 -	 2.70	 -	 0.12
	 -	 0.84	 -	 0.01

	 0.02	 18.28	 -	 8.24
	 -	 2.00	 -	 1.32

	 -	 0.04	 -	 0.03
	 -	 -	 -	 2.31
	 -	 -	 -	 0.01

	 -	 175.79	 -	 42.61
	 -	 6.51	 -	 2.79
	 -	 26.88	 -	 -
	 -	 22.99	 -	 15.14
	 -	 85.17	 -	 72.00

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/

ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

รายงานประจำาปี 2559 098



13.	บริษัท	ไฮ	ช็อปป้ิง	จำากัด
	 (ไฮ	ช็อปปิ้ง)/
	 มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	
	 โดยทางอ้อม

15.	บริษัท	ทีซี	บรอดคาสติ้ง
	 จำากัด	(ทีซีบี)/
	 มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	
	 โดยทางอ้อม

14.	บริษัท	ธนาคารกรุงไทย
	 จำากัด(มหาชน)	(เคทีบี)/
	 กรรมการอิสระของบริษัท
	 และกรรมการของเคทีบี	:
	 นายไกรฤทธิ์
	 อุชุกานนท์ชัย

	บริษัทย่อยมีการให้บริการและ
	จำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่
	 ไฮ	ช็อปปิ้ง

	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ
	2.	รายได้อื่น
	3.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น

	 ทีซีบีให้บริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียม
	และสัญญาณโทรทัศน์แก่บริษัทย่อย

	ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	2.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงิน
	แก่บริษัทและบริษัทย่อย	ในขณะที่
	บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่
	 ธนาคารกรุงไทย

	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ
	2.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
	2.	เงินฝากธนาคาร
	3.	ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
	4.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	5.	ดอกเบี้ยจ่าย

	 ไฮ	ช็อปปิ้งประกอบธุรกิจ
	ทางด้านดิจิตอลคอนเทนต์
	 ท่ีนำาเสนอให้ผู้บริโภคเข้าถึง
	 รายละเอียดของสินค้า
	และบริการโดยใช้สื่อทีวี
	 โทรศัพท์มือถือและ
	อินเตอร์เน็ต

	บริษัทย่อยเรียกเก็บ
	ค่าบริการและจัดจำาหน่าย
	 โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา
	 เดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

	บริษัทย่อยชำาระค่าบริการ
	อุปกรณ์ระบบดาวเทียมและ
	สัญญาณโทรทัศน์แก่ทีซีบี
	 อัตราเดียวกันกับการจ่าย
	 ให้ผู้ให้บริการรายอื่น

	ธนาคารกรุงไทยประกอบ
	ธุรกิจให้บริการทางการเงิน
	 เช่น	ด้านการรับฝากเงิน
	การให้สินเชื่อ	เป็นตัวกลาง
	การชำาระเงิน	และบริการ
	อื่นๆ
	บริษัทย่อยให้บริการ
	 โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา
	 เดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ใช้
	บริการ	
	บริษัทและบริษัทย่อยรับ
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
	จากเคทีบีและดอกเบี้ย
	จ่ายจากหุ้นกู้โดยเป็นอัตรา
	ที่เทียบเคียงได้กับธนาคาร
	พาณิชย์อื่น

	 -	 0.54	 -	 0.03
	 -	 2.26	 -	 -
	 -	 -	 -	 0.03

	 -	 0.53	 -	 -

	 -	 14.68	 -	 -
	 -	 2.00	 -	 -

	 -	 115.38	 -	 25.54
	 -	 28.34	 -	 9.73

	 -	 0.29	 -	 0.08
	 0.52	 113.09	 -	 198.91
	 -	 0.05	 -	 -
	 -	 0.01	 -	 -
	 5.68	 26.68	 -	 -

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/

ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)099



16.	บริษัท	กอล์ฟดิกก์	จำากัด
	 (GOLFD)/
	 มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น
	 โดยทางตรง	ในสัดส่วน
	 ร้อยละ	25.00

17.	บริษัท	อมตะ	เน็ทเวอร์ค
	 จำากัด	(AN)/
	 มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น
	 โดยทางอ้อม
	 *วันที่	6	ธันวาคม	2559
	 บริษัท	แอดวานซ์
	 บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค
	 จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
	 ได้ลงทุนกับบริษัท	อมตะ
	 เน็ทเวอร์ค	จำากัด	มี
	 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
	 60	ปัจจุบันบริษัทยัง
	 ไม่ได้ดำาเนินธุรกิจ

18.	บริษัท	พฤกษา
	 เรียลเอสเตท	จำากัด
	 (มหาชน)	(PS)/
	 กรรมการของบริษัทและ
	 กรรมการอิสระของพีเอส	:
	 นายสมประสงค์
	 บุญยะชัย

	บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์
	แก่กอล์ฟดิกก์

	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ

	ซื้อสินค้าและบริการ
	1.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	บริษัทย่อยได้ให้บริการด้าน
	การบริหารงานแก่เอเอ็น

	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้อื่น
	2.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์
	แก่พีเอส

	ขายสินค้าและบริการ
	1.	รายได้จากการให้บริการ
	2.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	กอล์ฟดิกก์เป็นผู้ให้บริการ
	แพลตฟอร์มการจองสนาม
	กอล์ฟผ่านแอปพลิเคชัน
	บนสมาร์ทโฟน
	บริษัทย่อยให้บริการ
	 โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา
	 เดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ใช้
	บริการ	

	 เอเอ็นเป็นผู้ให้บริการ
	 โครงข่ายโทรคมนาคม
	ภายในนิคมอุตสาหกรรม
	อมตะ

	พีเอสเป็นผู้ให้บริการและ
	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	 ในประเทศไทย

	บริษัทย่อยให้บริการ
	 โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา
	 เดียวกับลูกค้าทั่วไป
	ที่ใช้บริการ

	 -	 0.05	 -	 -

	 -	 0.12	 -	 -

	 -	 0.24	 -	 -
	 0.03	 0.52	 -	 -

	 -	 18.33	 -	 -
	 -	 3.12	 -	 -

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/

ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวด

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

รายงานประจำาปี 2559 100



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	3	 ราย	 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	 การบัญชี	 กฎหมาย	 และ 
การบริหารจัดการ	 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงจัดทำาตามแนวทางและข้อกำาหนด
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	โดยมีรายชื่อ 
ปรากฎดังนี้	
1.	 นายไกรฤทธิ์	 อุชุกานนท์ชัย	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	 นางทัศนีย์	 มโนรถ	 	 กรรมการตรวจสอบ
3.	 นายสุรศักดิ์	 วาจาสิทธิ์		 กรรมการตรวจสอบ

	 โดยมีนางสุวิมล	 กุลาเลิศ	 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยรายละเอียด 
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี	2559	ปรากฎในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ 
และสอบทานให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ	 ท้ังนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย	 รวมท้ังดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายของบริษัท	 ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
โดยในปี	2559	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1.	 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความถกูตอ้ง	ครบถว้นและเชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย 
ท้ังรายไตรมาส	 และประจำาปี	2559	 ซ่ึงผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว	 ตลอดจนได้หารือร่วมกับ 
ฝา่ยบรหิารและผูส้อบบัญชีเพือ่พจิารณาถงึนโยบายการบัญชีท่ีสำาคญั	การประมาณการทางบัญชีและการใช้ดลุยพนิจิตา่งๆ	เพ่ือใช้ในการ 
จัดทำางบการเงิน	 รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบและนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในและรับทราบแผนการสอบบัญชีของ 
ผูส้อบบัญช	ีรวมถงึเขา้รว่มประชมุเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบัญชโีดยไม่มฝีา่ยบรหิารเขา้รว่ม	เพือ่ปรกึษาหารอืกนัอยา่งอสิระถงึขอ้มลูท่ีม ี
ความสำาคัญในการจัดทำางบการเงิน	 รวมท้ังประเด็นท่ีพบจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน	 ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
ของผู้สอบบัญชี	และการรักษาความลับของข้อมูลของบริษัท
 
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มคีวามเห็นวา่	กระบวนการจดัทำารายงานทางบัญชีและการเงนิของบรษัิทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
ผูส้อบบัญชีมคีวามเป็นอิสระในการปฏบัิตหินา้ท่ีโดยไม่ถกูจำากดัขอบเขตในการตรวจสอบ	ซ่ึงทำาให้ม่ันใจไดว่้า	รายงานทางการเงนิไดแ้สดง 
ฐานะทางการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษัิทอยา่งถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	และ	มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	และเห็นว่า 
ฝา่ยบรหิารไดต้ดัสนิใจทำารายการดงักลา่วเพ่ือประโยชนข์องบรษัิทเป็นสำาคญั	ดงัเชน่ท่ีทำากบับุคคลภายนอกท่ัวไป	มเีงือ่นไขการคา้ปกต ิ
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล	และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ	แล้ว

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบัิตงิานของบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย	กฎระเบียบ 
และข้อกำาหนดของ	กลต.และ	ตลท.	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น 
จากสัญญาท่ีกระทำากับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ	 และเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ	 ดังกล่าว 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	สำาหรบับางเร่ืองท่ีมข้ีอโตแ้ยง้อยู่บ้าง	ซ่ึงผูบ้รหิารเช่ือวา่ผลการพจิารณาของผูเ้กีย่วข้องตอ่ข้อโตแ้ย้งดงักลา่วนา่จะคลีค่ลาย
ไปในทางท่ีดีตอ่บรษัิทนัน้	ไดร้ว่มกบัผูส้อบบัญชีให้มกีารเปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระสำาคญัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างเหมาะสมแลว้
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4.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 โดยพิจารณาจากรายงานผล 
การตรวจสอบภายในประจำาปี	2559	 และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ 
The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	2013	และแนวทางของกลต.	รวมทั้งพิจารณา 
และติดตามผลการปฏบัิตติามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบัญชีอย่างตอ่เนือ่ง	เพือ่รบัทราบ 
สาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อฝ่ายบริหาร	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในอนาคต	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	 และให้ข้อแนะนำาที่เป็นประโยชน์	 อันจะทำาให้ระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 โดยจากการสอบทานดังกล่าวไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ	 จึงเห็นว่า	 บริษัทมีระบบการควบคุม 
ภายในที่เหมาะสม

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ตดิตามและสอบทานเพ่ือให้บรษัิทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอและมปีระสทิธผิล 
ในเรื่องที่สำาคัญ	 เช่น	 นโยบายอำานาจอนุมัติ	(Approval	Authority	Policy)	 นโยบายเกี่ยวกับอำานาจการลงนามในเอกสารทางการเงิน 
การธนาคาร	 และการมอบอำานาจการลงนามในสัญญา	 นโยบายการแจ้งและรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำาผิดและการทุจริต 
นโยบายการสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำาผิดและการทุจริต	ตลอดจนนโยบายการจัดซื้อ	นโยบายการดูแลข้อมูล 
ลูกค้า	และระบบรายได้และรายจ่าย	เป็นต้น

5.	 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทจากการประชุมรว่มกบัตวัแทนของคณะกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยงท้ังหมดจำานวน	4	 ครั้ง	 ในปี	2559	 รวมท้ังได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น	และเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำาผิดและการทุจริต	 การสอบสวน 
และการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมูล	ครอบคลมุถงึการพจิารณาข้อรอ้งเรยีนและผลการสอบสวนตามกระบวนการของบรษัิทเป็นประจำาทุกไตรมาส 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ	 เพ่ือให้มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม	 เป็นธรรม	 และสอดคล้องกับนโยบาย 
การกำากับดูแลที่ดีของบริษัท	รวมทั้งมีการติดตามการดำาเนินการกับผู้กระทำาผิดอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	ในปี	2559	มีข้อร้องเรียนผ่านระบบ 
ข้อร้องเรียนที่ให้บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำาความผิด	รวมทั้งสิ้น	23	เรื่อง	ส่วนหนึ่งเป็นเรื่อง 
เข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมธุรกิจ	และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	ซึ่งมีมูลค่าไม่เป็นสาระสำาคัญ	และได้นำามาปรับปรุงเพื่อกำาหนดแนวทาง 
การป้องกันต่อไป		

7.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	รวมทั้งได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
อย่างเป็นทางการ	 เพื่อให้ม่ันใจว่าการดำาเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในและบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ในดา้นระบบการควบคมุภายใน	ระบบการบรหิารความเสีย่ง	และระบบการกำากบัดแูลกจิการ	เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 
บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด	โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ตามแผนงานประจำาปี	2559	 และ	 ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเปรียบเทียบกับตัววัดประสิทธิภาพท่ีได้ตั้งไว้ 
รวมท้ังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนได้พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพงาน 
ตรวจสอบภายในจากการท่ีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้หนว่ยงานตา่งๆ	ไดป้ระเมนิผลการปฏบัิตงิานของผูต้รวจสอบใน	และ
เสนอความเห็นเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพงานตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นอิสระ	รวมท้ังไดอ้นมัุติให้มีการจา้งผูป้ระเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 
(External	Quality	Assessment	Review)	 เป็นครั้งท่ี	2	 ของทุกรอบ	5	 ปี	 ซ่ึงถัดจากปี	2554	 เพ่ือประเมินกิจกรรมของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล	และเทียบเคยีงความมคีณุภาพของหนว่ยงานตรวจสอบภายในของ 
บริษัทกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอื่นๆ	ทั่วโลก	ซึ่งผลประเมินคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส	1	ปี	2560

	 นอกจากนี้ในการประชุม	คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำาปี	2560	ที่จัดทำาขึ้นตามทิศทางกลยุทธ์ 
ของบรษัิท	และใช้หลกัการความเสีย่งเป็นพ้ืนฐาน	โดยมุง่เนน้ให้ตรวจประสทิธผิลของการปฎบัิตงิานท่ีเป็นจดุควบคมุท่ีสำาคญัในเชิงป้องกนั 
ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริตและตรวจประสิทธิผลของระบบการประเมินการควบคุมโดยตนเองของผู้รับการตรวจ 
รวมท้ังเพิ่มบทบาทท่ีปรึกษาในการการเสริมสร้างให้ความรู้และเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงให้กับหัวหน้าท่ีเป็นปราการด่านท่ี	2 
ไดต้ระหนกัในบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการปฏบัิตงิานเพือ่ลดความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได	้รวมถงึไดพ้จิารณาขอบเขต

รายงานประจำาปี 2559 102



การปฏบัิติงาน	หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ	ความเพียงพอของบุคลากร	ความรูค้วามสามารถของบุคลากร	และเครือ่งมอืท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า	ระบบการตรวจสอบภายในของบรษัิทมีเหมาะสม	มปีระสทิธผิล	และมีความเป็นอสิระ	แผนงาน 
ตรวจสอบประจำาปีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและความเสีย่งของบรษัิท	ผลการปฏบัิตงิานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในบรรลตุามเป้าหมาย 
ที่วางไว้		บุคลากรและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบมีความเพียงพอและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ของการปฎิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

8.	 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัทำารายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบให้กบัคณะกรรมการบรษัิททราบทุกไตรมาส 
โดยได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร	 ซ่ึงต่อมามีการดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
อย่างเหมาะสม

9.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับขอบเขต 
และอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ให้ครอบคลุมในเร่ืองการกำากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบน
และการคอร์รัปชั่น	เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำาหนดไว้

10.	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี	2559	 โดยได้ประเมิน 
จากความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี	ทักษะความรูค้วามสามารถของทีมงาน	ประสบการณ์ในการตรวจสอบ	และบรกิารอ่ืนอันเป็นประโยชน ์
ต่อธุรกิจท่ีจะได้รับ	 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี	 จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี	2560

11.	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี	 โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทาง 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงครอบคลุมในเรื่อง	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	 การประชุมของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 และบทบาท	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของกลต. 
และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยผลการประเมินแสดงไดว้า่	คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัตงิานตามหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ 
ท่ีได้รับมอบหมาย	 โดยใช้ความรู้	 ความสามารถประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	 โดยไม่มี 
ข้อจำากดัในการเข้าถงึข้อมูลท้ังจากผูบ้รหิาร	พนกังาน	และผูท่ี้เกีย่วขอ้ง	ตลอดจนไดใ้ห้ความเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ	อย่างสรา้งสรรค ์
เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

	 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	 คณะกรรมการบริษัท	 ตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท 
มจีรยิธรรมและความมุ่งมัน่ในการปฏบัิตหิน้าท่ี	เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบรษัิทอย่างมีคณุภาพเย่ียงมืออาชีพ	ไดใ้ห้ความสำาคญัอยา่งย่ิง 
ต่อการดำาเนินงานภายใต้ระบบการกำากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล	โปร่งใส	รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในที่รัดกุมเหมาะสม

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางทัศนีย์  มโนรถ
กรรมการตรวจสอบ

นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
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รายงาน
ทางการเงิน



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 จำากัด	(มหาชน)	 และงบการเงินรวม 
ของบรษัิท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอรวิ์ส	จำากดั	(มหาชน)	และบรษัิทย่อย	รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี 
งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	
และใช้ดลุยพนิจิอยา่งระมัดระวัง	และประมาณการท่ีดท่ีีสดุในการจดัทำา	รวมท้ังให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

	 คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัให้มรีะบบบรหิารความเสีย่ง	และให้มแีละดำารงรกัษาไวซ่ึ้งระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล	
เพือ่ให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตผุลวา่ข้อมูลทางบัญชมีีความถกูตอ้งครบถว้น	และเพยีงพอท่ีจะดำารงรกัษาไวซ่ึ้งทรพัย์สนิ	ตลอดจนเพือ่ป้องกนั
ไม่ให้เกิดการทุจริต	หรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

	 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลสอบทาน
คณุภาพของรายงานทางการเงนิ	ระบบการควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายใน	ระบบการบรหิารความเสีย่ง	ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผย 
ข้อมูลรายการระหว่างกัน	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

	 งบการเงนิของบรษัิท	และงบการเงนิรวมของบรษัิท	และบรษัิทย่อยไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบรษัิท	คอืบรษัิท	ดลีอยท์ 
ทู้ช	โธมัทส	ุไชยยศ	สอบบัญชี	จำากดั	ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบรษัิทไดส้นบัสนนุข้อมลูและเอกสารตา่งๆ	เพือ่ให้ผูส้อบบัญชี 
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบัญชี	โดยความเห็นของผูส้อบบัญชไีดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบัญชี
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษัิท	โดยรวมอยู่ในระดบัดเีป็นท่ีนา่พอใจ	และสามารถสรา้งความเช่ือม่ัน 
อย่างมีเหตุผล		ไดว่้างบการเงนิของบริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอรว์สิ	จำากดั	(มหาชน)		และ	งบการเงนิรวมของบรษัิท	แอดวานซ์	อินโฟร ์
เซอร์วิส	 จำากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 สำาหรับปีสิ้นสุด	 วันที่	31	 ธันวาคม	2559	 มีความเชื่อถือได้	 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่รับรองทั่วไป	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ

นายแอเลน ลิว ยง เคียง
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอรว์สิ	จำากดั	(มหาชน)	และบรษัิทย่อย	(“กลุม่บรษัิท”)	และงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากดั	(มหาชน)	(“บรษัิท”)	ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	งบกำาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ	งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปลีี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	 เซอร์วิส	จำากัด	
(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และของบริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และผลการดำาเนินงาน 
และกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ 
ผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ	ในรายงานของข้าพเจา้	ข้าพเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษัิท
ตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนด
เหลา่นี	้ข้าพเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชท่ีีข้าพเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งสำาคัญในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ	ท่ีมีนยัสำาคญัท่ีสดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของข้าพเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบังวดปัจจบัุน	ข้าพเจา้ไดน้ำาเรือ่งเหลา่นีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม	และในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้	ท้ังนีข้้าพเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากสำาหรบัเรือ่งเหลา่นี้

รายงานทางการเงิน
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การรับรู้รายได้
รายได้ของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการบันทึกให้ถูกต้องภายใต้ระบบท่ี
มีความซับซ้อนและมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของราคารวมท้ัง
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทมีความซับซ้อน

นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งได้พิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำาคัญ	คือ
•	 การบัญชีเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ใหมแ่ละการจดัเกบ็ภาษีท่ีเกีย่วข้องในระหว่างปี 
•	 การบันทึกบัญชีสำาหรับสัญญาระยะยาว	และ
•	 ระยะเวลาหรือรอบบัญชีในการรับรู้รายได้

นโยบายการบัญชีสำาหรับการรับรู้รายได้ได้แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.17

การรับรู้ต้นทุนของสินทรัพย์และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
เรื่องที่มีผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตน	ซึ่งได้พิจารณาว่าเป็นเรื่ืองที่สำาคัญ	คือ
•	 การตัดสินใจในการรับรู้ต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หรือเป็นค่าใช้จ่าย
•	 ระยะเวลาของการโอนจากสนิทรพัย์ระหวา่งกอ่สรา้งเป็นอาคารและอุปกรณ์	และ
•	 การใช้ดลุยพนิจิของผูบ้ริหารในการทบทวนอายกุารให้ประโยชนข์องสนิทรัพย์ 
	 ในแต่ละปี

นโยบายการบัญชีสำาหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรายละเอียดได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ	3.8,	3.10,	3.23	และข้อ	11,	15	ตามลำาดับ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

วิธีการตรวจสอบที่สำาคัญ รวมถึง
•	 ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึง 
	 การทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมซ่ึงเกี่ยวข้องกับการรับรู้และบันทึก 
	 รายการขาย	 นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ใช้ผู้เช่ียวชาญด้านระบบเทคโนโลยี 
	 สารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมท่ีเป็นอัตโนมัติ	 และการควบคุมการ 
	 ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรแกรม	การใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
•	 ประเมินกระบวนการควบคุมภายใน	 ในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตรา 
	 ค่าบริการ	 การเริ่มต้นของแผนงานใหม่	 และการนำาเข้าข้อมูลนั้นในระบบ 
	 เรียกเก็บเงิน	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเรื่องการเข้าถึงข้อมูล 
	 และการจัดการการควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบดังกล่าว
•	 เลอืกรายการเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของใบแจ้งหนีข้องลกูคา้และตรวจสอบ 
	 ตัวอย่างการลดยอดและการให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงินรวมถึงตรวจสอบ 
	 ตัวอย่างการรับชำาระเงินกลับไปยังใบแจ้งหนี้
•	 ตรวจสอบการกระทบยอดท่ีสำาคัญโดยผู้บริหารจากระบบทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
	 ไปยังระบบเรียกเก็บเงินและบัญชีแยกประเภท	 เพ่ือประเมินความถูกต้องและ 
	 ครบถ้วนของรายได้
•	ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกบัญชีที่จัดทำาขึ้นด้วยมือและบันทึกเข้าบัญชีรายได ้
	 เพื่อระบุรายการที่ผิดปกติ

นอกจากนี้	วิธีการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้มีดังนี้
•	 ตรวจสอบตัวอย่างของใบแจ้งหนี้	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสำาหรับผลิตภัณฑ์ 
	 ใหม่และการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี
•	พิจารณาระบุสัญญาระยะยาวที่อยู่ในความสนใจ	 เช่น	การเปลี่ยนแปลงในอัตรา 
	 กำาไรและมกีารตัง้รายไดค้้างรับท่ีสงู	และไดส้อบทานถงึข้อสมมตฐิานและการใช ้
	 ดุลยพินิจสำาหรับสัญญาเหล่านั้น
•	 ตรวจสอบกบัข้อสมมตฐิานและการประมาณการท่ีสำาคญัของผูบ้รหิารท่ีใช้ในการ 
	 บันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	แต่ยังไม่มีการออกใบแจ้งหนี้

วิธีการตรวจสอบที่สำาคัญ รวมถึง
•	 ตรวจสอบการควบคมุภายในสำาหรับระบบท่ีดนิ	อาคารและอปุกรณ	์และประเมนิ 
	 ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการรับรู้ต้นทุนของรายการท่ีดิน 
	 อาคาร	และอุปกรณ์
•	 ตรวจสอบรายละเอียดของตน้ทุนของสนิทรพัยแ์ละวธิกีารประเมนิระยะเวลาของ 
	 การโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นอาคารและอุปกรณ์
•	 สอบทานเกีย่วกบัการใช้ดลุยพนิจิของผูบ้รหิารในการทบทวนความเหมาะสมของ 
	 อายุการให้ประโยชน์ที่ใช้ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

รา
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าน
ทา
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ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สำาคัญ
กลุม่บรษัิทมคีดคีวามท่ีถกูฟอ้งรอ้งทางกฎหมายและข้อพพิาททางภาษี	ซ่ึงทำาให้
ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการตั้งประมาณการหนี้สิน

การท่ีกลุ่มบริษัทประกอบกิจการภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน	์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	ซ่ึงหาก 
กสทช.	 ตีความ	 เปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม	 อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีข้อพิพาท	 ซ่ึงอาจได้รับความเสียหาย
จากการจ่ายค่าชดเชยได้

นอกจากนัน้	กลุม่บรษัิทมกีารทำางานรว่มกบัรฐัวสิาหกจิ	เช่น	บรษัิท	ทีโอที	จำากดั	
(มหาชน)	และบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จากัด	(มหาชน)	จึงมีความเสี่ยงในการ
เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

เหตุการณ์สำาคัญ	 ข้อพิพาททางการค้าและคดีความท่ีสำาคัญได้แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	38

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

วิธีการตรวจสอบที่สำาคัญ รวมถึง
•	 ออกแบบและทำาการตรวจสอบเพ่ือท่ีจะระบุคดีความและข้อเรียกร้องท่ีอาจจะ 
	 ทำาให้เกิดความเสี่ยงที่มีสาระสำาคัญต่อกลุ่มบริษัทรวมถึงวิธีการต่อไปนี้
	 -	 สอบถามผู้บริหาร	 รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
	 	 สำาคัญ	ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สำาคัญ
	 -	สอบทานรายงานการประชุมของผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลและหนังสือ 
	 	 ที่ทำาการติดต่อระหว่างกลุ่มบริษัทและที่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอก
	 -	สอบทานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย
•	 พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกลุ่มบริษัท	ดังต่อไปนี้
	 -	ทำาความเข้าใจในกลุ่มบริษัทและสภาพแวดล้อมของกลุ่มบริษัทในเรื่อง 
	 	 ดังต่อไปนี้
	 	 -	 กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่ีใช้สำาหรับกลุ่มบริษัทและอุตสาหกรรม 
	 	 	 หรือภาคธุรกิจที่กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจอยู่	และ
	 	 -	 วิธีการที่กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับนั้น
	 -	 สอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีีในการกำากับดูแลว่า	 กลุ่มบริษัทปฏิบัติตาม 
	 	 กฎหมายและข้อบังคับแลว้หรอืไม	่และตรวจสอบจดหมายติดต่อกบัผูม้อีำานาจ 
	 	 ทางกฎหมาย	เช่น	กสทช	(ถ้ามี)
•	 ขอให้ผู้บริหารออกหนังสือรับรองว่า	 คดีความและข้อเรียกร้องท่ีเกิดข้ึน	 หรือ 
	 มีความเป็นได้ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมีการพิจารณาผลกระทบ	 เพื่อบันทึกบัญชี 
	 และเปิดเผยในการจัดทำางบการเงินเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงิน

เรื่องอื่น
งบการเงนิรวมของบริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอรว์สิ	จำากดั	(มหาชน)	และบรษัิทย่อย	และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท	แอดวานซ์	
อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่ืน	
ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่	4	กุมภาพันธ์	2559

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี	 ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื	การอ่านและพจิารณาว่าข้อมูล
อ่ืนมีความขดัแย้งท่ีมสีาระสำาคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท่ี้ไดร้บัจากการตรวจสอบของข้าพเจา้	หรอืปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี	หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้รหิารมหีนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหลา่นี้โดยถกูตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาวา่จำาเป็นเพือ่ให้สามารถจดัทำางบการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

รายงานทางการเงิน
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ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง	เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง	(ตามความเหมาะสม)	และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการ
ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเชือ่ม่ันอย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่	ไม่วา่จะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด	และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยูด่ว้ยความเชือ่ม่ันอย่างสมเหตสุมผลคอืความเช่ือม่ันในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัว่า 
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญ	เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

•	 ระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสำาคญัในงบการเงนิรวม	และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
	 ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด	ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเส่ยีงเหลา่นัน้	และ 
	 ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ีเพียงพอ	 และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูล 
	 ท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่ความเสีย่งท่ีเกดิจากขอ้ผดิพลาด	เน่อืงจากการทุจรติอาจ 
	 เกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	การตัง้ใจละเวน้การแสดงข้อมลู	การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจรงิ 
	 หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•	 ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
	 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร
•	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร	และจากหลักฐานการสอบบัญชี 
	 ท่ีไดร้บั	สรปุวา่มีความไม่แนน่อนท่ีมสีาระสำาคญัท่ีเกีีย่วกบัเหตกุารณ	์หรอืสถานการณท่ี์อาจเปน็เหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมีนยัสำาคญั 
	 ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระ 
	 สำาคญั	ข้าพเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจา้ถงึการเปิดเผยท่ีเกีย่วข้องในงบการเงนิ	หรอืถา้การเปิดเผยดงักลา่ว 
	 ไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ีได้รับจนถึงวันท่ี 
	 ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด 
	 การดำาเนินงานต่อเนื่อง
•	 ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า 
	 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบท่ีทำาให้มีการนำาเสนอขอ้มูลโดยถกูตอ้งตามท่ีควร
•	 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกบัข้อมูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่	หรอืกจิกรรมทางธรุกจิภายใน 
	 กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	และการปฏิบัติงาน 
	 ตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ท่ีในการกำากบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว	้ประเดน็ท่ีมนียัสำาคญั 
ท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องท่ีมนียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในซ่ึงข้าพเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้
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ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ียวข้องกับความเป็นอิสระและ
ไดส้ือ่สารกบัผูมี้หนา้ที่ีในการกำากบัดแูลเกี่ยีวกบัความสมัพนัธท้ั์งหมด	ตลอดจนเรือ่งอื่ืนซ่ึงข้าพเจา้เชื่ือวา่มีเหตผุลที่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ	 ท่ีมีนัยสำาคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ 
ผูส้อบบัญชีเวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว	หรอืในสถานการณที่ี์ยากท่ีจะเกดิข้ึน	ข้าพเจา้
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี 
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ดร.	ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน	3356

บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด
กรุงเทพมหานคร

วันที่ี	3	กุมภาพันธ์	2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 11,226,140,704   9,864,912,703     409,710,983        1,153,323,176     
เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 2,963,182,980     4,447,280,062     -                 -                 
เงินลงทุนระยะสัน 6 -                 304,674,040        -                 -                 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 7, 34 14,116,309,540   16,388,529,471   1,868,662,606     5,482,137,002     
เงินปันผลคา้งรับ 34 -                 -                 12,093,267,807   19,944,391,312   
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 34 -                 -                 39,243,900,000   44,243,900,000   
สินคา้คงเหลือ 8 3,085,251,635     5,059,252,355     67,871                  38,632,788          
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 35 508,453,933        1,942,220,774     248,207,349        1,329,506,403     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 31,899,338,792   38,006,869,405   53,863,816,616   72,191,890,681   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 24,234,502          -                 -                 -                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                 -                 7,720,665,448     7,660,665,448     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 14,662,013          -                 -                 -                 
เงินลงทุนระยะยาวอืน 6 59,399,310          58,399,310          47,999,310          46,999,310          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 118,271,443,199 84,291,102,602   336,867,143        499,589,004        
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 12 -                 -                 -                 -                 
ค่าความนิยม 13 34,930,692          34,930,692          -                 -                 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 14 115,378,417,908 51,790,573,854   -                 -                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 15 4,099,208,006     3,192,332,249     46,745,757          72,491,069          
ลูกหนีตามสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 35 577,660,237        795,449,411        517,060,528        795,449,411        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 2,617,832,320     1,251,587,959     868,037,276        64,889,855          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 34 2,693,223,583     2,340,027,690     1,494,358,084     1,001,345,194     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 243,771,011,770 143,754,403,767 11,031,733,546   10,141,429,291   
รวมสินทรัพย์ 275,670,350,562 181,761,273,172 64,895,550,162   82,333,319,972   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หมายเหตุ

สินทรัพย์
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

(หน่วย	:	บาท)

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน
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บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 17 9,200,000,000     8,500,000,000     5,700,000,000     7,700,000,000     
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 18, 34 34,292,055,244   27,750,537,994   3,086,074,755     3,475,832,250     
ส่วนของหนี สินระยะยาว

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 2,484,704,493     4,355,626,863     2,052,743,555     4,327,462,057     
ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 10,017,157,156   -                 -                 -                 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้ง 17, 34 -                 -                 6,440,000,000     6,490,000,000     
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 5,360,786,666     5,364,084,953     5,220,212,495     5,223,510,781     
รายไดค่้าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 3,208,042,630     2,331,763,136     9,223,936            44,592,133          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 2,963,182,980     4,447,280,062     -                 -                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,756,300,784     4,761,207,636     -                 -                 
หนี สินหมุนเวียนอืน 45,798,270          22,791,839          1,101,566            1,816,750            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 69,328,028,223   57,533,292,483   22,509,356,307   27,263,213,971   

หนีสินไม่หมุนเวยีน
หนี สินระยะยาว 17 87,273,400,138   52,576,667,378   3,345,111,037     9,412,406,257     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 2,554,402,991     2,293,784,247     326,766,989        431,365,867        
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 19 72,180,037,834   19,902,471,117   -                 -                 
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 1,626,147,293     962,076,164        16,036,200          16,036,200          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 163,633,988,256 75,734,998,906   3,687,914,226     9,859,808,324     
รวมหนีสิน 232,962,016,479 133,268,291,389 26,197,270,533   37,123,022,295   

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

หนี้สิินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

(หน่วย	:	บาท)

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2559 112



บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 4,997 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 4,997,459,800     4,997,459,800     4,997,459,800     4,997,459,800     

   ทุนทีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 2,973 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ชาํระครบแลว้ 2,973,095,330     2,973,095,330     2,973,095,330     2,973,095,330     

ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 22,388,093,275   22,372,276,085   22,388,093,275   22,372,276,085   

กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 16,471,015,050   22,313,204,401   12,761,597,893   19,308,356,485   

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 23 236,679,794        217,756,435        75,493,131          56,569,777          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 42,568,883,449   48,376,332,251   38,698,279,629   45,210,297,677   

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 139,450,634        116,649,532        -                 -                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 42,708,334,083   48,492,981,783   38,698,279,629   45,210,297,677   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 275,670,350,562 181,761,273,172 64,895,550,162   82,333,319,972   
-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

หนี้สิินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

(หน่วย	:	บาท)

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน
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 หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 25, 34 128,226,136,756   127,414,763,117    4,949,542,510    31,530,538,627     
รายไดจ้ากการขาย 34 23,923,729,805     27,798,086,571      -                185,224                 
รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -                   63,590,862             -                63,590,862            
รวมรายได้ 152,149,866,561   155,276,440,550    4,949,542,510    31,594,314,713     

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 29, 34 (58,069,917,881)   (50,020,302,266)     (5,024,415,481)   (20,652,874,405)   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 1 (3,989,039)             (6,716,227,755)       (3,989,039)          (6,716,227,755)     
ตน้ทุนขาย (24,917,977,306)   (28,018,892,492)     -                (185,237)                
ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -                   (63,590,862)            -                (63,590,862)           
รวมต้นทุน (82,991,884,226)   (84,819,013,375)     (5,028,404,520)   (27,432,878,259)   

กาํไร (ขาดทุน) ขันต้น 69,157,982,335     70,457,427,175      (78,862,010)        4,161,436,454       
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 (16,012,372,813)   (6,900,983,669)       (21,698,796)        (137,990,382)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 (13,763,454,066)   (13,190,401,801)     (1,197,651,951)   (2,566,782,136)     
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (29,775,826,879)   (20,091,385,470)     (1,219,350,747)   (2,704,772,518)     

กาํไร (ขาดทุน) จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 39,382,155,456     50,366,041,705      (1,298,212,757)   1,456,663,936       
รายไดจ้ากการลงทุน 26, 34 203,951,212          291,108,353           29,540,009,830  38,313,574,249     
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน 27, 34 364,175,929          447,704,704           1,663,222,514    509,177,054          
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ 9 23,896,565            (10,875,000)            -                -                   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 -                   -                    -                (178,912,558)        
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 277,161,087          228,779,748           21,865,404         16,438,334            
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34 (150,257,434)        (209,178,159)          (149,987,433)      (208,618,159)        
ตน้ทุนทางการเงิน 30, 34 (4,236,138,986)     (1,959,562,798)       (618,075,795)      (710,177,347)        

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 35,864,943,829     49,154,018,553      29,158,821,763  39,198,145,509     
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 31 (5,175,299,508)     (9,999,166,651)       803,147,421       (601,301,979)        
กาํไรสําหรับปี 30,689,644,321     39,154,851,902      29,961,969,184  38,596,843,530     

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559

 หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกาํไร
    ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 30,666,538,425     39,152,410,435      29,961,969,184  38,596,843,530     
    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,105,896            2,441,467               -                -                   
กาํไรสําหรับปี 30,689,644,321     39,154,851,902      29,961,969,184  38,596,843,530     

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 32
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 10.31                     13.17                      10.08                  12.98                     
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 10.31                     13.17                      10.08                  12.98                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ 2559 2558

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ้่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หน่วย	:	บาท)

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2559 114



 หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กาํไรสําหรับปี 30,689,644,321 39,154,851,902 29,961,969,184 38,596,843,530
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีต้องไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 20 -               (636,532,321)       -               14,012,680

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัรายการทีตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่
ในภายหลงั 31 -               129,188,610 -               (2,802,536)           

-               (507,343,711)       -               11,210,144
รายการทีต้องจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือขาย -               (7,731,308)           -               -               
-               (7,731,308)           -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ -               (515,075,019)       -               11,210,144
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 30,689,644,321 38,639,776,883 29,961,969,184 38,608,053,674

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 30,666,538,425 38,637,285,511 29,961,969,184 38,608,053,674
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,105,896 2,491,372 -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 30,689,644,321 38,639,776,883 29,961,969,184 38,608,053,674

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ 2559 2558

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ้่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หน่วย	:	บาท)
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 หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 30,689,644,321   39,154,851,902   29,961,969,184   38,596,843,530   
รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคา 11, 29 15,464,345,085   10,153,064,049   127,013,270        289,207,391        
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12, 14, 15, 29 6,202,967,902     10,342,113,949   25,707,184          8,647,077,182     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 -                 -                 -                 178,912,558        
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน -                 -                 -                 (4,627)                  
รายไดจ้ากการลงทุน 26, 34 (203,951,212)       (291,108,353)       (29,540,009,830)  (38,313,574,249)  
ตน้ทุนทางการเงิน 30, 34 4,236,138,986     1,959,562,798     618,075,795        710,177,347        
(กลบัรายการ) หนีสงสัยจะสูญและหนี สูญ 7 1,537,699,855     1,315,294,405     (2,165,297)           (3,823)                  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 34,740,544          30,661,163          34,740,544          30,661,163          
(กลบัรายการ) ค่าเผือสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้ 
    และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 8 301,549,380        206,635,330        (35,986,900)         (20,279,330)         
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 135,772,815        -                 -                 -                 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 23,070,619          302,482,364        15,111,907          200,707,183        
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (29,634,350)         25,736,068          (25,967,745)         (16,206,033)         
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
    และการร่วมคา้ 9 (23,896,515)         10,875,000          -                 -                 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 5,175,299,508     9,999,166,651     (803,147,421)       601,301,979        

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 63,543,746,938   73,209,335,326   375,340,691        10,904,820,271   

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2559 2558

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ้่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หน่วย	:	บาท)

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน
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 หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน

เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 1,484,097,082     (737,952,157)       -                 -                 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 731,903,785        (2,046,091,556)    3,231,251,687     7,517,936,253     
สินคา้คงเหลือ 1,672,451,340     (2,714,489,868)    74,551,818          33,809,950          
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,022,641,449     (146,711,825)       707,059,084        (714,276,630)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,600,497            (622,142,330)       (212,730,863)       (2,206,470)           
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 3,289,463,173     2,018,694,672     (415,145,123)       (559,596,118)       
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย (3,298,287)           233,928,085        (3,298,287)           233,928,084        
รายไดค่้าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 876,279,494        148,587,736        (35,368,197)         (584,178,592)       
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (1,484,097,082)    737,952,157        -                 -                 
หนี สินหมุนเวียนอืน 23,006,431          (344,345,910)       (715,184)              (329,091,314)       
ลูกหนีตามสัญญาแลกเปลียน

และสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 102,801,487        90,216,995          18,431,096          10,452,864          
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 276,107,578        97,008,392          (115,117,009)       23,340,663          

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 71,537,703,885   69,923,989,717   3,624,259,713     16,534,938,961   
จ่ายภาษีเงินได้ (9,902,247,111)    (8,294,587,940)    (280,282,027)       (1,008,539,496)    

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 61,635,456,774   61,629,401,777   3,343,977,686     15,526,399,465   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ซือทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (47,554,102,096)  (32,107,980,096)  (44,280,489)         (76,708,367)         
จาํหน่ายอุปกรณ์ 17,398,486          22,119,868          33,946,725          375,608,653        
ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -                 (146,548,316)       -                 (146,548,316)       
จ่ายชาํระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (8,069,266,618)    (24,159,783,315)  -                 -                 
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (เพิมขึน) ลดลงสุทธิ 34 -                 95,000,000          5,000,000,000     (8,654,140,000)    
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 74,999,994          
เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 11,572,116          
เงินลงทุนเพิมในบริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัยอ่ย 9, 10 (15,000,000)         (10,875,000)         (60,000,000)         (14,000,000)         
เงินลงทุนอืน (เพิมขึน) ลดลงสุทธิ 6 303,674,045        1,230,043,637     (1,000,000)           -                 
รับเงินปันผล -                 40,000,000          35,860,268,711   16,800,110,540   
รับดอกเบีย 215,749,753        282,277,603        1,917,532,686     1,506,581,952     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (55,101,546,430)  (54,755,745,619)  42,706,467,633   9,877,476,572     

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
หน่วย : บาท

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุ 2559 2558

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ้่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หน่วย	:	บาท)

รายงานทางการเงิน
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 หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
จ่ายดอกเบีย (2,568,102,986)    (1,612,268,572)    (519,741,393)       (659,025,441)       
จ่ายตน้ทุนทางการเงินอืน (201,233,344)       (178,230,431)       (92,159)                (3,755,693)           
จ่ายชาํระหนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน (47,303,990)         (42,625,067)         (13,985,714)         (23,454,382)         
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 700,000,000        8,500,000,000     (2,000,000,000)    7,700,000,000     
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 34 -                 -                 (50,000,000)         6,490,000,000     
การเพิมขึนในหนี สินระยะยาว 41,153,737,500   21,500,000,000   -                 -                 
จ่ายชาํระหนี สินระยะยาว (7,699,136,051)    (2,392,022,730)    (7,699,135,730)    (2,392,022,730)    
จ่ายชาํระเงินคืนใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                 (7)                         -                 -                 
จ่ายเงินปันผล (36,508,870,377)  (37,042,102,092)  (36,508,727,776)  (37,042,012,632)  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (5,170,909,248)    (11,267,248,899)  (46,791,682,772)  (25,930,270,878)  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ (1,773,095)           439,042               (2,374,740)           425,669               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 1,361,228,001     (4,393,153,699)    (743,612,193)       (525,969,172)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 9,864,912,703     14,258,066,402   1,153,323,176     1,679,292,348     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 4 11,226,140,704   9,864,912,703     409,710,983        1,153,323,176     

-                            
ข้อมูลเพิมเติมสําหรับงบกระแสเงนิสด
รายการทีไม่ใช่เงนิสด

ยอดหนีคา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนและใบอนุญาตใหใ้ช้
คลืนความถีโทรคมนาคม 94,784,548,815   30,055,264,117   559,223               44,180,458          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุ 2559 2558

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ้่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน
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บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ สารบัญ

	 1.	 ข้อมูลทั่วไป
	 2.	 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
	 3.	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
	 4.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 5.	 เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ
	 6.	 เงินลงทุนอื่น
	 7.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 8.	 สินค้าคงเหลือ
	 9.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
	 10.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 11.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 12.	 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ
	 13.	 ค่าความนิยม
	 14.	 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
	 15.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
	 16.	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 17.	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
	 18.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	 19.	 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่าย
	 20.	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	 21.	 ทุนเรือนหุ้น
	 22.	 สำารองตามกฎหมาย
	 23.	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
	 24.	 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
	 25.	 รายได้จากการให้บริการภายใต้ข้อบังคับของ	กสทช.
	 26.	 รายได้จากการลงทุน
	 27.	 รายได้จากการดำาเนินงานอื่น
	 28.	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 29.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 30.	 ต้นทุนทางการเงิน
	 31.	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
	 32.	 กำาไรต่อหุ้น
	 33.	 เงินปันผล
	 34.	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 35.	 เครื่องมือทางการเงิน
	 36.	 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
	 37.	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 38.	 เหตุการณ์สำาคัญ	ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สำาคัญ
	 39.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 40.	 การอนุมัติงบการเงิน

รายงานทางการเงิน
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

 

1. ข้อมูลทัวไป 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย 
และทีอยู่จดทะเบียนตังอยู่เลขที 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือเดือนพฤศจิกายน 2534 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45 (31 ธนัวาคม 2558: 
ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย และ SingTel 
Strategic Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32 (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัและเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ทีสาํคญั สรุปไดด้งันี  

1) การเป็นผูด้าํเนินงานและใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนทีระบบ 900 MHz โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัทเ์คลือนที ฉบบัลง
วนัที  27 มีนาคม 2533 ให้มีสิทธิดาํเนินกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีระบบ Cellular 900 
ระบบอนาลอก NMT และระบบดิจิตอล GSM ทัวประเทศแบบคู่ขนานกนัไป เป็นระยะเวลา 25 ปี 
นบัจากวนัที 1 ตุลาคม 2533 ซึ งเป็นวนัแรกทีเปิดดาํเนินการสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2558 โดยบริษทั
มีภาระผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิและหนา้ทีปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
กรรมสิทธิ ในบรรดาเครืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นทีได้กระทาํขึน หรือจดัหามาไว้
สําหรับดาํเนินการระบบ Cellular 900 ให้แก่ทีโอทีทนัทีทีติดตังเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ ทีโอที ในอัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการ
โทรศพัท์เคลือนทีตามสัญญาและผลประโยชน์อืนใดทีพึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและ 
ค่าภาษีใดๆ หรืออย่างน้อยเท่ากบัผลประโยชน์ตอบแทนขันตําต่อปีตามทีระบุไวใ้นสัญญา ทังนี  
ตามสัญญาไม่ไดร้ะบุใหต้อ้งชาํระผลประโยชน์ตอบแทนขันตํารวมตลอดอายขุองสัญญา  

 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)123

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 1.	 ข้อมูลท่ัวไป
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อตัราร้อยละของรายไดค้่าบริการและผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีมีดงันี  

ปีที อตัราร้อยละของรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนขันตําต่อปี 
(ล้านบาท) 

1  -  5 15    13  ถึง 147 
6  - 10 20   253  ถึง 484  
11 - 15 25   677  ถึง 965 
16 - 20 30 1,236  ถึง 1,460 
21 - 25 30 1,460 

ตามสัญญาอนุญาตฯ ของบริษทัไดสิ้นสุดลงในวนัที 30 กนัยายน 2558 โดยเมือวนัที 17 กนัยายน 2558 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) 
ไดอ้อกประกาศเรือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราวในกรณีสินสุดการอนุญาต หรือ
สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลือนที (ฉบับที  2) ซึ งกําหนดให้บริษัทมีหน้าทีให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเนืองและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นประกาศ  

เมือวนัที 15 ตุลาคม 2558 กสทช. มีหนงัสือถึงบริษทั เรือง การกาํหนดวนัสินสุดระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคลือนที 900 MHz มีมติกาํหนดให้บริษทัให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการต่อไปเป็น
การชัวคราวจนถึงวนัที 19 พฤศจิกายน 2558 

ต่อมาในวนัที 2 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) มีมติให้เลือนวนั
ประมูลคลืนความถี 900 MHz จากวนัที 12 พฤศจิกายน 2558 เป็นวนัที 15 ธนัวาคม 2558  

เมือวนัที 12 เมษายน 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดมี้คาํสังที 16/2559  เรือง การประมูลคลืน
ความถี เพือกิจการโทรคมนาคมกําหนดให้ กสทช. จัดให้มีการประมูลคลืนความถีย่าน 900 MHz  
ในวนัที  27 พฤษภาคม 2559 และคุ้มครองผูใ้ช้บริการคลืนความถี  900 MHz เป็นการชัวคราว 
เพือใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บประโยชน์และใชบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเนือง ต่อไปจนถึงวนัที 30 มิถุนายน 2559 
หรือจนกวา่กสทช.จะไดอ้อกใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีใหแ้ก่ผูช้นะการประมูล แลว้แต่กรณีใดถึง
กาํหนดก่อน 

รายงานประจำาปี 2559 124

รายงานทางการเงิน

ปีที่ อัตราร้อยละของรายได้
ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำาต่อปี

(ล้านบาท)
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ต่อมาเมือวนัที 30 มิถุนายน 2559 กสทช. มีมติให้สินสุดการให้บริการเป็นการชัวคราวแก่ผูใ้ช้บริการ
โทรศพัท์เคลือนที 900 MHz หลงัจากทีบริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็น
บริษทัย่อย ได้มีการชาํระเงินงวดแรกของจาํนวนเงินทีประมูลในวนัที 28 มิถุนายน 2559 และไดร้ับ
ใบอนุญาต 900 MHz แลว้ในวนัที 30 มิถุนายน 2559 

2) การเป็นผู ้ดําเนินงานและให้บริการสื อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ด้วยระบบ DATAKIT 
VIRTUAL CIRCUIT SWITCH โดยบริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชันส์ จาํกัด 
(“ADC”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ได้รับอนุญาตจากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 
ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการสื อสารข้อมูลโดยใช้ระบบ DATAKIT VIRTUAL 
CIRCUIT SWITCH ในเขตชุมสายโทรศพัทน์ครหลวง ตามสัญญาฉบบัลงวนัที 19 กนัยายน 2532  

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ ADC มีสิทธิและหนา้ทีปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
กรรมสิทธิ ในบรรดาเครืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นทีได้กระทาํขึน หรือจดัหามาไว้
สําหรับดาํเนินการระบบ DATAKIT ให้แก่ทีโอทีทันทีที ติดตั งเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ทีโอที ในอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการให้บริการของ
ระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ตามสัญญาและผลประโยชน์อืนใดทีพึงไดรั้บ
ในรอบปี ก่อนหกัค่าใชจ่้ายและค่าภาษีใดๆ หรืออยา่งนอ้ยเท่ากบัผลประโยชน์ตอบแทนขันตําต่อปี
ตามทีระบุไวใ้นสัญญา 

ADC และ ทีโอที ได้ตกลงแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ โดยทาํสัญญาแก้ไขเพิมเติมฉบับ 
ลงวนัที 25 กนัยายน 2540 ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ดาํเนินการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็น 25 ปี 
(สินสุดสัญญาวนัที 24 กันยายน 2565) และยกเวน้การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 
ตังแต่วนัที 25 กันยายน 2540 ทังนี  ADC ได้ออกหุ้นสามญัจาํนวน 10.75 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ  
10 บาทให้กบั ทีโอที ในวนัที 17 มีนาคม 2541 (ร้อยละ 11.23 ของจาํนวนหุ้นทังหมด) เพือแลกกบั
สิทธิดังกล่าว ณ วนัที  31 ธันวาคม 2559 ทีโอที มีสัดส่วนถือหุ้นใน ADC คิดเป็นร้อยละ 48.12 
(2558: ร้อยละ 48.12) 
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3) การเป็นผูด้ ําเนินการและให้บริการโทรศพัท ์เคลือนทีระบบ Digital PCN 1800 โดยบริษทั 
ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตจาก บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“กสท.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีระบบ Digital PCN 1800 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) ช่วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1747.9 MHz - 1760.5 MHz  และ 
1842.9 MHz  - 1855.5 MHz  ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN 1800 ฉบบัลงวนัที 19 พฤศจิกายน 2539 โดย DPC ไดรั้บสิทธิตามสัญญา 
เริมตังแต่วนัที 28 พฤษภาคม 2540 ถึง 15 กนัยายน 2556  DPC ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ 
และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ DPC มีสิทธิและหน้าทีปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
เครืองและอุปกรณ์ทังหมด รวมทังอะไหล่ของเครืองมือและอุปกรณ์สําหรับการให้บริการ ให้เป็น
กรรมสิทธิ ของ กสท. เมือติดตังอุปกรณ์แลว้เสร็จเรียบร้อย และตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให ้
กสท. ในอตัราร้อยละของรายไดต้ามเกณฑ์สิทธิจากการให้บริการ ก่อนหักค่าใช้จ่าย ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ซึ งผลประโยชน์ตอบแทนขันตําตลอดอายุสัญญารวมเป็นจาํนวนเงินไม่ตํากว่า                  
5,400 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็นรายปี ดงันี  

ปีที อตัราร้อยละของรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนขันตําต่อปี 
(ล้านบาท) 

1 25   9 
2 - 9 20  60 ถึง 320 

10 - 14 25 350 ถึง 650 
15 - 16 30 670 

DPC ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. ตลอดอายุสัญญาแล้วเป็นจาํนวนเงินรวมทั งสิ น 
15,853 ลา้นบาท 
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1842.9 MHz  - 1855.5 MHz  ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN 1800 ฉบบัลงวนัที 19 พฤศจิกายน 2539 โดย DPC ไดรั้บสิทธิตามสัญญา 
เริมตังแต่วนัที 28 พฤษภาคม 2540 ถึง 15 กนัยายน 2556  DPC ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ 
และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ DPC มีสิทธิและหน้าทีปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
เครืองและอุปกรณ์ทังหมด รวมทังอะไหล่ของเครืองมือและอุปกรณ์สําหรับการให้บริการ ให้เป็น
กรรมสิทธิ ของ กสท. เมือติดตังอุปกรณ์แลว้เสร็จเรียบร้อย และตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให ้
กสท. ในอตัราร้อยละของรายไดต้ามเกณฑ์สิทธิจากการให้บริการ ก่อนหักค่าใช้จ่าย ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ซึ งผลประโยชน์ตอบแทนขันตําตลอดอายุสัญญารวมเป็นจาํนวนเงินไม่ตํากว่า                  
5,400 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็นรายปี ดงันี  

ปีที อตัราร้อยละของรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนขันตําต่อปี 
(ล้านบาท) 

1 25   9 
2 - 9 20  60 ถึง 320 

10 - 14 25 350 ถึง 650 
15 - 16 30 670 

DPC ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. ตลอดอายุสัญญาแล้วเป็นจาํนวนเงินรวมทั งสิ น 
15,853 ลา้นบาท 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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3) การเป็นผูด้ ําเนินการและให้บริการโทรศพัท ์เคลือนทีระบบ Digital PCN 1800 โดยบริษทั 
ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตจาก บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“กสท.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีระบบ Digital PCN 1800 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) ช่วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1747.9 MHz - 1760.5 MHz  และ 
1842.9 MHz  - 1855.5 MHz  ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN 1800 ฉบบัลงวนัที 19 พฤศจิกายน 2539 โดย DPC ไดรั้บสิทธิตามสัญญา 
เริมตังแต่วนัที 28 พฤษภาคม 2540 ถึง 15 กนัยายน 2556  DPC ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ 
และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ DPC มีสิทธิและหน้าทีปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
เครืองและอุปกรณ์ทังหมด รวมทังอะไหล่ของเครืองมือและอุปกรณ์สําหรับการให้บริการ ให้เป็น
กรรมสิทธิ ของ กสท. เมือติดตังอุปกรณ์แลว้เสร็จเรียบร้อย และตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให ้
กสท. ในอตัราร้อยละของรายไดต้ามเกณฑ์สิทธิจากการให้บริการ ก่อนหักค่าใช้จ่าย ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ซึ งผลประโยชน์ตอบแทนขันตําตลอดอายุสัญญารวมเป็นจาํนวนเงินไม่ตํากว่า                  
5,400 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็นรายปี ดงันี  

ปีที อตัราร้อยละของรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนขันตําต่อปี 
(ล้านบาท) 

1 25   9 
2 - 9 20  60 ถึง 320 

10 - 14 25 350 ถึง 650 
15 - 16 30 670 

DPC ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. ตลอดอายุสัญญาแล้วเป็นจาํนวนเงินรวมทั งสิ น 
15,853 ลา้นบาท 

รายงานประจำาปี 2559 126

รายงานทางการเงิน

ปีที่ อัตราร้อยละของรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำาต่อปี (ล้านบาท)



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ตามสัญญาอนุญาตฯ สินสุดวนัที 15 กนัยายน 2556 โดยเมือวนัที 16 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ไดอ้อกประกาศ 
เรือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราวในกรณีสินสุดการอนุญาตฯ หรือสัญญาการใหบ้ริการ
โทรศพัท์เคลือนที กาํหนดให้ผูใ้ห้บริการมีหน้าทีให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการต่อไปเป็นการชัวคราว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัสินสุดสัญญาอนุญาตฯ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
และเงือนไขทีกําหนดไวใ้นประกาศ ต่อมาเมือวนัที  17 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(“คสช.”) มีคาํสัง ฉบบัที 94/2557 เรือง “การระงบัการดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รจดัสรร
คลืนความถี และกาํกบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคม” 
โดยให้ กสทช. ชะลอการดาํเนินการเกียวการประมูลคลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมออกไป
เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีมีคาํสังนี  โดยในระหวา่งชะลอการดาํเนินการ ผูใ้ห้บริการมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติั
ตามประกาศ กสทช. เมือวนัที 16 สิงหาคม 2556 เพือให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการต่อไป กสทช. ยงัไม่ได้
ชี แจงในรายละเอียดเกียวกบัขอ้บงัคบัและเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นประกาศ (รวมถึงค่าใชจ่้ายทีจะ
เกิดขึนก่อนทีจะนาํส่งรายไดใ้หก้บัรัฐ) ดงันันผลกระทบจากการตอ้งปฏิบติัตามการขยายระยะเวลา
ของ DPC จึงยงัไม่สามารถประเมินไดแ้น่นอนในขณะนี  

ต่อมาในวนัที  24 พฤศจิกายน 2558 กสทช. มีมติให้สิ นสุดการให้บริการเป็นการชัวคราวแก่
ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนที 1800 MHz ในวนัที 26 พฤศจิกายน 2558  

4) การเป็นผูด้ ําเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใต้คลืนความถี  2.1 GHz โดย บริษัท  
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการ
และให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใตช่้วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหวา่ง 1950 MHz - 1965 MHz 
และ 2140 MHz - 2155 MHz ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 ลงวนัที 7 ธันวาคม 2555 
โดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 7 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัที 6 ธนัวาคม 2570 
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)127

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่วนัที  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที  15 กันยายน 2576  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่ วงคลื นความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  2)  ลงวนัที  30 มิถุนายน 2559 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่ว ันที  1 กรกฎาคม 2559 ถึงว ันที  30 มิ ถุนายน 2574  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

  ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตัง 2559  2558 

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีระบบดิจิตอล    ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผู ้ให้ บริการการชําระเงินสิ นค้าและบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีบนคลืนความถี   

2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผูจ้ดัจาํหน่าย
โทรศพัท์เคลือนที และให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม และให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่วนัที  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที  15 กันยายน 2576  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่ วงคลื นความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  2)  ลงวนัที  30 มิถุนายน 2559 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่ว ันที  1 กรกฎาคม 2559 ถึงว ันที  30 มิ ถุนายน 2574  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

  ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตัง 2559  2558 

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีระบบดิจิตอล    ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผู ้ให้ บริการการชําระเงินสิ นค้าและบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีบนคลืนความถี   

2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผูจ้ดัจาํหน่าย
โทรศพัท์เคลือนที และให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม และให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่วนัที  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที  15 กันยายน 2576  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่ วงคลื นความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  2)  ลงวนัที  30 มิถุนายน 2559 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่ว ันที  1 กรกฎาคม 2559 ถึงว ันที  30 มิ ถุนายน 2574  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

  ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตัง 2559  2558 

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีระบบดิจิตอล    ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผู ้ให้ บริการการชําระเงินสิ นค้าและบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีบนคลืนความถี   

2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผูจ้ดัจาํหน่าย
โทรศพัท์เคลือนที และให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม และให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่วนัที  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที  15 กันยายน 2576  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่ วงคลื นความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  2)  ลงวนัที  30 มิถุนายน 2559 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่ว ันที  1 กรกฎาคม 2559 ถึงว ันที  30 มิ ถุนายน 2574  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

  ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตัง 2559  2558 

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีระบบดิจิตอล    ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผู ้ให้ บริการการชําระเงินสิ นค้าและบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีบนคลืนความถี   

2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผูจ้ดัจาํหน่าย
โทรศพัท์เคลือนที และให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม และให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่วนัที  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที  15 กันยายน 2576  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่ วงคลื นความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  2)  ลงวนัที  30 มิถุนายน 2559 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่ว ันที  1 กรกฎาคม 2559 ถึงว ันที  30 มิ ถุนายน 2574  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

  ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตัง 2559  2558 

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีระบบดิจิตอล    ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผู ้ให้ บริการการชําระเงินสิ นค้าและบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีบนคลืนความถี   

2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผูจ้ดัจาํหน่าย
โทรศพัท์เคลือนที และให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม และให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่วนัที  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที  15 กันยายน 2576  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่ วงคลื นความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  2)  ลงวนัที  30 มิถุนายน 2559 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่ว ันที  1 กรกฎาคม 2559 ถึงว ันที  30 มิ ถุนายน 2574  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

  ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตัง 2559  2558 

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีระบบดิจิตอล    ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผู ้ให้ บริการการชําระเงินสิ นค้าและบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีบนคลืนความถี   

2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผูจ้ดัจาํหน่าย
โทรศพัท์เคลือนที และให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม และให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่วนัที  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที  15 กันยายน 2576  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ภายใต้ช่ วงคลื นความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  2)  ลงวนัที  30 มิถุนายน 2559 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตั งแต่ว ันที  1 กรกฎาคม 2559 ถึงว ันที  30 มิ ถุนายน 2574  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

  ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตัง 2559  2558 

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีระบบดิจิตอล    ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผู ้ให้ บริการการชําระเงินสิ นค้าและบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีบนคลืนความถี   

2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผูจ้ดัจาํหน่าย
โทรศพัท์เคลือนที และให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม และให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 

รายงานประจำาปี 2559 128

รายงานทางการเงิน

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ
บริษัทถือหุ้นร้อยละ

2559 2558

ประเทศ
ที่กิจการ
จัดตั้ง



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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  ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตัง 2559  2558 

บริษทัย่อย (ต่อ)      
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ให้บริการโทรคมนาคม และบริการโครงข่าย
โทรคมนาคม เช่น บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 
บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและบริการ
ชุมสายอินเตอร์เน็ต บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (IPLC & IP VPN) บริการเสียง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Voice over IP)  และ
บริการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IP 
Television) 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ผูน้ ําเข้าและจดัจาํหน่าย โทรศัพท์เคลือนทีและ
อุปกรณ์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ให้ เช่าและบริการพืนที  ที ดินและอาคาร และ 
สิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
ขอ้มูลสาํหรับบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลือนที 
(Content Aggregator) และให้บริการในการเรียก
เก็บและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค  จาํกดั 

ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 99.99  99.99 

      
บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการสือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศพัท ์
และ Optical Fiber  

ไทย 51.00  51.00 

      
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ให้บริการโครงข่ายสือสญัญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00  29.00 
      
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 60.00  - 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริษัทที เกียวข้องกัน ดังนั น 
งบการเงินนี จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดําเนินงานซึ งอาจเกิดขึนในกรณีที 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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  ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตัง 2559  2558 

บริษทัย่อย (ต่อ)      
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ให้บริการโทรคมนาคม และบริการโครงข่าย
โทรคมนาคม เช่น บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 
บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและบริการ
ชุมสายอินเตอร์เน็ต บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (IPLC & IP VPN) บริการเสียง
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บริการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IP 
Television) 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ผูน้ ําเข้าและจดัจาํหน่าย โทรศัพท์เคลือนทีและ
อุปกรณ์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ให้ เช่าและบริการพืนที  ที ดินและอาคาร และ 
สิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
ขอ้มูลสาํหรับบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลือนที 
(Content Aggregator) และให้บริการในการเรียก
เก็บและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค  จาํกดั 

ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 99.99  99.99 

      
บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการสือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศพัท ์
และ Optical Fiber  

ไทย 51.00  51.00 

      
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ให้บริการโครงข่ายสือสญัญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00  29.00 
      
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 60.00  - 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริษัทที เกียวข้องกัน ดังนั น 
งบการเงินนี จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดําเนินงานซึ งอาจเกิดขึนในกรณีที 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการสือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศพัท ์
และ Optical Fiber  

ไทย 51.00  51.00 

      
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ให้บริการโครงข่ายสือสญัญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00  29.00 
      
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 60.00  - 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริษัทที เกียวข้องกัน ดังนั น 
งบการเงินนี จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดําเนินงานซึ งอาจเกิดขึนในกรณีที 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ให้บริการโทรคมนาคม และบริการโครงข่าย
โทรคมนาคม เช่น บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 
บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและบริการ
ชุมสายอินเตอร์เน็ต บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (IPLC & IP VPN) บริการเสียง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Voice over IP)  และ
บริการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IP 
Television) 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ผูน้ ําเข้าและจดัจาํหน่าย โทรศัพท์เคลือนทีและ
อุปกรณ์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ให้ เช่าและบริการพืนที  ที ดินและอาคาร และ 
สิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
ขอ้มูลสาํหรับบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลือนที 
(Content Aggregator) และให้บริการในการเรียก
เก็บและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค  จาํกดั 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 7 - 

 

  ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตัง 2559  2558 

บริษทัย่อย (ต่อ)      
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ให้บริการโทรคมนาคม และบริการโครงข่าย
โทรคมนาคม เช่น บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 
บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและบริการ
ชุมสายอินเตอร์เน็ต บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (IPLC & IP VPN) บริการเสียง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Voice over IP)  และ
บริการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IP 
Television) 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ผูน้ ําเข้าและจดัจาํหน่าย โทรศัพท์เคลือนทีและ
อุปกรณ์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ให้ เช่าและบริการพืนที  ที ดินและอาคาร และ 
สิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
ขอ้มูลสาํหรับบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลือนที 
(Content Aggregator) และให้บริการในการเรียก
เก็บและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค  จาํกดั 

ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 99.99  99.99 

      
บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการสือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศพัท ์
และ Optical Fiber  

ไทย 51.00  51.00 

      
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ให้บริการโครงข่ายสือสญัญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00  29.00 
      
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 60.00  - 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริษัทที เกียวข้องกัน ดังนั น 
งบการเงินนี จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดําเนินงานซึ งอาจเกิดขึนในกรณีที 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 7 - 

 

  ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตัง 2559  2558 

บริษทัย่อย (ต่อ)      
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ให้บริการโทรคมนาคม และบริการโครงข่าย
โทรคมนาคม เช่น บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 
บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและบริการ
ชุมสายอินเตอร์เน็ต บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (IPLC & IP VPN) บริการเสียง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Voice over IP)  และ
บริการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IP 
Television) 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ผูน้ ําเข้าและจดัจาํหน่าย โทรศัพท์เคลือนทีและ
อุปกรณ์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ให้ เช่าและบริการพืนที  ที ดินและอาคาร และ 
สิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
ขอ้มูลสาํหรับบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลือนที 
(Content Aggregator) และให้บริการในการเรียก
เก็บและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค  จาํกดั 

ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 99.99  99.99 

      
บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการสือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศพัท ์
และ Optical Fiber  

ไทย 51.00  51.00 

      
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ให้บริการโครงข่ายสือสญัญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00  29.00 
      
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 60.00  - 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริษัทที เกียวข้องกัน ดังนั น 
งบการเงินนี จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดําเนินงานซึ งอาจเกิดขึนในกรณีที 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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งก
าร
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2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงิน 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) 
เรือง “การนาํเสนองบการเงิน”  ซึ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน
หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ลงวนัที 22 มกราคม 2544  เรือง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ลงวนัที 28 กนัยายน 2554  เรือง “กาํหนดรายการยอ่ทีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” 

2.3 งบการเงินนี ไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนัและทีจะมีผลบงัคบัใช้
ในอนาคตมีรายละเอียดดงันี  
1) การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศทีเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปนี  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

    ขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558)  สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558)  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได ้
ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2558)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคล หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2558)  กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 
ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
ฉบบัที 41 เกษตรกรรม  
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้ง 

    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

    หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลียนแปลงในหนี สินที เกิดขึ นจากการรื อถอน การบูรณะ และ

หนี สินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที 29  

 (ปรับปรุง 2558) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขันตํา 

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2558) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที 21 เงินทีนาํส่งรัฐ 
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แนวปฏิบัตทิางการบัญชี 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพือการใหผ้ลิตผล 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดให้เครืองมือทางการเงินเป็นเครืองมือ
ทางการเงินทีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี  

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศทีเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปนี  
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559)  การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2559)  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559)  รายได ้
ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2559)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2559)  การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคล หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2559)  กาํไรต่อหุน้ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 
ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
ฉบบัที 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
ฉบบัที 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา 
ฉบบัที 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน 
ฉบบัที 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้ง 

    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

    หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบูรณะ และ

หนี สินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559)

เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขันตําและ

ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 
(ปรับปรุง 2559) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2559) เงินทีนาํส่งรัฐ 

แนวปฏิบัตทิางการบัญชี 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง
มาเริมถือปฏิบติักบังบการเงินเมือมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
และบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นวา่
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับงวดทีเริมใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัดงักล่าว 
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3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนี ไดถื้อปฏิบติัโดยสมําเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลา
ทีรายงาน 
3.1 เกณฑใ์นการทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

การรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษทัและบริษทั บนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซือ เมือการควบคุมถูกโอนไปยงั
กลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการ
เพือให้ได้มาซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนัน ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงทีเกิดขึนมารวมในการพิจารณา วนัทีซือกิจการ
คือ วนัทีอาํนาจในการควบคุมนันไดถู้กโอนไปยงัผูซื้อ การกาํหนดวนัทีซือกิจการและการระบุ
เกียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหนึงไปยงัอีกฝ่ายหนึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกียวขอ้ง  

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึ งรวมถึง
การรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) 
ของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและหนี สินทีรับมาซึ งวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ 

สิงตอบแทนทีโอนให้ ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป หนี สินทีกลุ่มบริษทั
และบริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดย
กลุ่มบริษทัและบริษทั ทังนี สิงตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี สินทีอาจเกิดขึน
และมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผูถู้กซือเมือรวมธุรกิจ 
หากการรวมธุรกิจมีผลให้สินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทั
และผูถู้กซือ ให้ใช้ราคาทีต ํากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญา และ
มูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหกัจากสิงตอบแทนทีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอืน  
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หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพือแลกเปลียนกบัโครงการ
ทีพนกังานของผูถู้กซือถืออยู ่(โครงการผูถู้กซือ) ขึนอยูก่บัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซื้อตอ้งวดัส่วน
ของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตามราคาตลาดซึ งเป็นส่วนหนึ งของสิงตอบแทนทีโอน หากมี
ขอ้กาํหนดเกียวกบัการทาํงานในอนาคต ผลต่างระหวา่งมูลค่าซึ งรวมอยูใ่นสิงตอบแทนทีโอนไป 
และราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 

หนี สินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี สินหากมีภาระผูกพนั
ในปัจจุบนัซึ งเกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิ
ทีไดม้าจากผูถู้กซือ 

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือของกลุ่มบริษทัและบริษทัทีเกิดขึนซึ งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ 
เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช ้
วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหวา่ง
ปี 2552 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทั
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมีความสามารถ
ในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนันทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั 
งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัที                  
การควบคุมสินสุดลง 
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	 	 การรวมธรุกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกัน

	 	 บริษัทย่อย
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การสูญเสียการควบคุม 
เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี สิน  
ของบริษทัยอ่ยนันออก รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วน
ของเจา้ของทีเกียวขอ้งกบับริษทัย่อยนัน กาํไรขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุม
ในบริษทัยอ่ยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัยอ่ยเดิมทียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

การร่วมคา้ เป็นการร่วมการงานซึ งผูที้มีการควบคุมร่วมในการงานนันมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิ
ของการร่วมการงานนัน เงินลงทุนในการร่วมคา้บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
และรับรู้รายการเริมแรกดว้ยราคาทุน 

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมือ
เริมแรกดว้ยราคาทุนซึ งรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่ง
กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 
จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั หรือ
การควบคุมร่วม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริง
ซึ งเป็นผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรทียงั
ไม่เกิดขึนจริงซึ งเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการทีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการ
กบัเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริง
ถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดขึน 

	 	 ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
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3.2 เงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
(สกุลเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันัน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึก
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีไม่เป็นตวัเงินซึ งเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ งบนัทึก
ตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ 
วนัทีเกิดรายการ 

3.3 เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้ช้เครืองมือทางการเงิน เพือลดความเสียงจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี ย เครืองมือทางการเงินเหล่านี ประกอบด้วย
สัญญาแลกเปลียนล่วงหนา้ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปลียน
อตัราดอกเบีย ซึ งบนัทึกในงบการเงิน ณ วนัทีตามสัญญา วตัถุประสงค์ของเครืองมือทางการเงิน
เหล่านี คือการลดความเสียง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัทาํสัญญาแลกเปลียนและสัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ เพือป้องกนั
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนโดยการกาํหนดอตัราแลกเปลียนทีจะใช้
ในการชาํระหนี ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รายการซือขายเงินตราต่างประเทศบนัทึกเป็นลูกหนี
และเจา้หนีตามสัญญาแลกเปลียนและสัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ ณ วนัทีตามสัญญา 
สัญญาแลกเปลียนและสัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลียน 
ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน กาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดทีเกิดขึนในการทาํสัญญาจะถูกตดั
จาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา 
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สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ยป้องกนัความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี ย 
ผลต่างทีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึง
ของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายดอกเบียตลอดอายุของสัญญา กาํไรขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือ
การชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนดไดบ้นัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 
และออมทรัพย ์โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนั และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่อง
สูงและมีอายคุงเหลือนบัแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลาสามเดือนหรือตํากวา่ 

3.5 ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืนแสดงในราคาทุนสุทธิหลงัจากหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการชาํระหนี  และการคาดการณ์เกียวกบั
การชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้  ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนี สูญ 

3.6 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือประกอบดว้ยโทรศพัท์เคลือนที บตัรเติมเงิน ซิมการ์ด และอะไหล่ทีใช้ในการ
ซ่อมแซมและการใหบ้ริการ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ ราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกัเคลือนที 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอืนเพือให้สินคา้อยูใ่น
สถานทีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นในการขาย 

ค่าเผือสินคา้ล้าสมยัและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจะถูกบนัทึกขึนสําหรับสินคา้เสื อม
คุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

	 3.4	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 3.5	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 3.6	 สินค้าคงเหลือ

รายงานประจำาปี 2559 140

รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 19 - 

3.7 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้และบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน
หักขาดทุนจากการด้อยค่า ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ใน
งบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ ตราสารหนีและตราสารทุนอืน 
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํทีแสดงเป็นส่วนหนึ งในเงินลงทุนระยะสั น มีอายุครบ
กาํหนดมากกวา่สามเดือนแต่ไม่เกินหนึงปี 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึ งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึ งถือไวเ้พือคา้ จดัประเภท
เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพย์
บนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ตราสารหนี ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัตังใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุน
ทีจะถือจนครบกาํหนด เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนทีซื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของ 
ตราสารหนีจะถูกตดัจ่ายโดยวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหนี ทีเหลือ 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไว้
เพือคา้หรือตังใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่า
ในครั งแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกลุเงินตราต่างประเทศของรายการทีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน 
จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้งบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในกรณีทีเป็นเงินลงทุนประเภททีมีดอกเบีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบีย
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนโดยวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์พือคา้และหลกัทรัพยเ์ผือขายจะใช้
ราคาเสนอซือ ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและ
รวมถึงกาํไรขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูก
บนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัและบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุน
สําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนทียงัถืออยูใ่ช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อนปรับใช้กบัมูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่ ังหมด 

3.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมูลค่า 

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิ ของกิจการ 

ทีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผือจากการดอ้ยค่า 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือจากการดอ้ยค่า 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยที์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ 
ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พือให้สินทรัพยน์ันอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้าม
ความประสงค ์ตน้ทุนในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยแ์ละตน้ทุน
การกูย้ืม สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ซึ งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจาก
ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์นันใหถื้อวา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์  
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	 3.8	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

	 	 การรับรู้และการวัดมูลค่า

	 	 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

	 	 การจำาหน่ายเงินลงทุน
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ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิ
ทีได้รับจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิใน
งบกาํไรขาดทุน เมือมีการขายสินทรัพยที์ตีราคาใหม่ จาํนวนเงินทีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 

สินทรัพยที์เช่า 
การเช่าซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองส่วนใหญ่ของ
ทรัพยสิ์นทีเช่านันๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้า
โดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินขันตําทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากวา่ หกัดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและ
ค่าเผือการดอ้ยค่า ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นตน้ทุนทางการเงิน และส่วนทีจะหักจาก
หนีตามสัญญา เพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี สิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนทีเกิดขึนในภายหลงั 
ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริษัทและบริษทัจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนัน
ได้อย่างน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที
เกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เมือเกิดขึน 

ค่าเสือมราคา 
ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วย
ราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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	 	 สินทรัพย์ที่เช่า

	 	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

	 	 ค่าเสื่อมราคา
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ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้าน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์สดงไดด้งันี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5, 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์  2 - 20 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์สาํนกังาน 2 - 5 ปี 
อุปกรณ์การสือสารเพือใหเ้ช่า 3 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพยที์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
และติดตัง 

วธีิการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ย
ทีสุดทุกสินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.9 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ ประกอบดว้ยตน้ทุนเกียวกบัอุปกรณ์และสินทรัพยอื์น 
ซึ งไดโ้อนหรือตอ้งโอนให้กบัผูอ้นุญาตให้ดาํเนินการ และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาและ
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุน
หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น
รูปแบบทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะใหป้ระโยชน์ 
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	 3.9	 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ

	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
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ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ของสินทรัพยส์รุปไดด้งันี  

ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที 10 ปี แต่ไม่เกินอายทีุเหลือของสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 
ตน้ทุนของเครืองมือและอุปกรณ์ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท 10 ปี แต่ไม่เกินอายทีุเหลือของสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 
ระบบคอมพิวเตอร์ภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ 
    ดาํเนินการโทรศพัทเ์คลือนทีระบบ 1800-MHz 

5 ปี แต่ไม่เกินอายทีุเหลือของสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสําหรับสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างของสินทรัพย์
ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวน
ทุกสินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่า
เริมแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้
เริมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า สําหรับตราสารทุน 
การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ ทีเป็นส่วนหนึ งของ
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินทีจะจ่ายชาํระ ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระกบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสด
บนัทึกเป็นตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้
คลืนความถีโทรคมนาคมซึงจะเริมตดัจาํหน่ายเมือวนัทีใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช ้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัซือมาและมีอายุใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุน
หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

	 	 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
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	 3.10	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 ค่าความนิยม
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยรวมเป็นสินทรัพยที์สามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนัน ค่าใชจ้่ายอืนรวมถึงค่าความนิยมและ
ตราผลิตภณัฑที์เกิดขึนภายในรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่า
คงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดว่า
จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จาก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ มตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมือ
สินทรัพยน์ันพร้อมทีจะใหป้ระโยชน์  

ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี  

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม อายใุบอนุญาต 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 5 และ 10 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับเงินจ่ายล่วงหนา้ 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวน
ทุกสินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.11 สินทรัพยอื์น 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ประกอบด้วยตน้ทุนของการเช่าสถานที ตังสถานีฐานระยะยาว  
ค่าใชจ้่ายเกียวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทีสถานีฐาน และค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่า
คงเหลือ 

	 	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

	 	 ค่าตัดจำาหน่าย
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ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบ
ทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์
จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือ
สินทรัพยน์ันพร้อมทีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์สําหรับปีปัจจุบนั
และปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี  

ตน้ทุนของการเช่าสถานทีตังสถานีฐานระยะยาว อายสุญัญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทีสถานีฐาน ไม่เกินอายทีุเหลือของสญัญาอนุญาตให้

ดาํเนินการ 
ค่าสิทธิในการดาํเนินงานการใหบ้ริการสือสารขอ้มูลผา่น 
   สายโทรศพัท ์

10 ปี แต่ไม่เกินอายทีุเหลือของสญัญา
อนุญาตใหด้าํเนินการ 

3.12 การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลา
ทีรายงานวา่มีขอ้บ่งชี เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพย์
ทีคาดวา่จะไดรั้บคืนสาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์
ทีก่อใหเ้กิด เงินสดสูงกวา่มูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึ งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น
และมีความชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึ งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น
จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนทีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนทีซือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท์างการเงินนันๆ ซึ งเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์ผือขาย คาํนวณโดย
อา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  
ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือให้สะทอ้นมูลค่าทีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพย์
ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์ันเกียวขอ้งดว้ย 

การปรับลดการดอ้ยค่า 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกปรับลด เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
เพิมขึนในภายหลงั และการเพิมขึนนันสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนี  
ทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การปรับลดการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินทีเป็นตราสารทุนทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์
เผือขาย การปรับลดจะถูกรับรู้โดยตรงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับลด ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ทีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ วนัสินรอบระยะเวลา
ทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชี เรื องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกปรับลด หากมีการ
เปลียนแปลงประมาณการทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จะถูกปรับลดเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหัก
ค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.13 หนี สินทีมีภาระดอกเบีย 
หนี สินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกเริมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายทีเกียวกบัการเกิดหนี สิน 
ภายหลังจากการบนัทึกหนี สินทีมีภาระดอกเบี ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 
ผลต่างระหวา่งยอดหนี เริมแรกและยอดหนี เมือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
ตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
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3.14 เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืนแสดงในราคาทุน 

3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัให้มีกองทุนสํารองเลี ยงชีพซึ งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบ
ตามทีไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ล้ว สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี ยงชีพได้แยกออกไปจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัและไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุน
สํารองเลียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทั
และบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน สําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนัน 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 
ภาระผูกพนัเกียวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานทีต้องชดเชยตามกฎหมายแรงงานและ
ผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยทีประมาณการไวซึ้ งคาํนวณโดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ทั งหมดที เกิดขึ นในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ค่าใช้จ่ายของ
ผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุน 

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง  
ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงเจตนา
ผูกพนัอยา่งชดัเจนเกียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดที้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่ง
เป็นทางการทังการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเมือกลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอให้มี
การออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดที้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนัน และสามารถ
ประมาณจํานวนของการยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสด 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน 
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	 3.14	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 3.15	 ผลประโยชน์พนักงาน

	 	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 	 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

	 	 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
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ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสันของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมือพนกังานทาํงานให ้

หนี สินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดวา่จะจ่ายชําระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสันหรือ                  
การปันส่วนกาํไร หากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดย
อนุมานทีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการทีพนักงานได้ทาํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันี
สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ของโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนทีออกให ้ณ วนัทีใหสิ้ทธิ  

รายจ่ายของโครงการ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและบนัทึกเป็นส่วนเพิมในรายการ 
“การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาทีการใหบ้ริการและ/หรือผลงาน
ทีกาํหนดไวใ้นโครงการเป็นไปตามเงือนไข 

3.16 ประมาณการหนี สิน 
ประมาณการหนี สินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระหนี สินตามกฎหมายทีเกิดขึน
ในปัจจุบนัหรือทีก่อตวัขึนอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนี สินดงักล่าว ประมาณการ
หนี สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพือให้สะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาด ปัจจุบนัซึ งแปร
ไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนี สิน ประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผา่น
ไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

3.17 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 
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การขายสินคา้และใหบ้ริการ 
รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน เมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของสินคา้ทีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุม
หรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นันหรือมีความไม่แน่นอนทีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนัน ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุน
ทีเกิดขึนไดอ้ยา่งน่าเชือถือ หรือ มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนทีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือมีการใหบ้ริการ 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีและค่าบริการศูนยใ์ห้ข่าวสารบริการทางโทรศพัทรั์บรู้ใน
งบกาํไรขาดทุนเมือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  

รายไดจ้ากการให้บริการสือสารขอ้มูลผ่านสายโทรศพัท์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือไดใ้ห้บริการ
แก่ลูกคา้แลว้ 

รายไดค้่าเช่า 
รายไดค้่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่าย
เริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสัญญา 

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
รายไดที้เกียวขอ้งกบัการก่อสร้างหรือการยกระดบัการบริการภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานบริการ
จะรับรู้ตามขันความสําเร็จของงาน รายไดจ้ากการดาํเนินงานหรือใหบ้ริการจะรับรู้ในงวดบญัชี
ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัให้บริการ เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัให้บริการตามขอ้ตกลงสัมปทาน
บริการมากกวา่หนึงบริการ สิงตอบแทนทีไดรั้บจะถูกปันส่วนโดยอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของ
บริการทีส่งมอบ 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในวนัทีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

ดอกเบียรับ 
ดอกเบียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

	 	 ค่าใช้จ่าย
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	 	 การขายสินค้าและให้บริการ
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3.18 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้มืและประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึน
เนืองจากเวลาทีผา่นไป และสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
ทางการเงินทีถือไวเ้พือขาย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหนีการคา้) 
และขาดทุนจากเครืองมือป้องกนัความเสียงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ต้นทุนการกู้ยืมทีไม่ได้เกียวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ทีเข้าเงือนไข 
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

3.19 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยโ์ดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
ส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน 
(สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญาเช่านัน 

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบียปรับทีตอ้งจ่าย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน 

สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัได้รับโอนผลตอบแทนและความเสียงส่วนใหญ่ของการเป็น
เจา้ของสินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิ ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษทัและ
บริษทับนัทึกสินทรัพยที์เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขันตําทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากวา่ ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์
ทีเช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบียหรือค่าใช้จ่าย
ทางการเงินคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี ยทีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรือ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเสือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
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3.20 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที
เกียวกบัรายการทีเกียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีทีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไร
หรือขาดทุนประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
ทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหวา่งมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี สินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวดงัต่อไปนี  การรับรู้ค่าความนิยม
ในครั งแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี สินในครั งแรกซึ งเป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนันไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างทีเกียวขอ้งกบั
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจาก
ลกัษณะวิธีการทีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่าย
ชาํระหนี สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบระยะเวลาทีรายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัวคราวเมือมี
การปรับปรุงโดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลา
ทีรายงาน 
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	 3.20	 ภาษีเงินได้



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 32 - 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทั
และบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษี
ทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัและบริษทั เชือวา่ไดต้ังภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้จะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอยูบ่นพืนฐาน
การประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบั
ความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู ่การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบ
ต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเกิดการเปลียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้
เมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี สิน
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั
สาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันันกิจการมีความตังใจ
จะจ่ายชาํระหนี สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตังใจจะรับคืน
สินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี สินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไร
เพือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงานและจะถูก
ปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

3.21 กาํไรต่อหุน้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทั แสดงกาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทั
และบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกัทีออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัทีซือคืน กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญั
ทีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัทีออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุ้นสามญัทีซือคืน และผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทังหมดและ
สิทธิซือหุน้ของพนกังาน 
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3.22 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนัน
โดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  

3.23 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตัง 
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี สินและการเปิดเผย
ขอ้มูลเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอาจเกิดขึน ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน รวมทังการแสดง
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของปีบญัชี ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน 
การใชดุ้ลยพินิจทีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัต่อไปนี  
การรับรู้ตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละการคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์
การรับรู้ตน้ทุนทีเกิดขึนเป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะสินสุดเมือผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้วา่สินทรัพยน์ันอยูใ่นสภาพทีพร้อม
จะใชง้านไดต้ามความประสงค์ของผูบ้ริหาร นอกจากนัน นโยบายการบญัชีวิธีการคิดค่าเสือมราคา
และการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ยงัคงใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการ
ทบทวนอยา่งสมําเสมอทุกรอบระยะเวลาบญัชี 
การดอ้ยค่า 
สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน
วา่มีขอ้บ่งชี  เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย ์ 
การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลขาดทุนสะสมยกมา 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เมือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนวา่จะมีประโยชน์ทางภาษี
ในอนาคต และโอกาสทีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุน
ทางภาษีสะสม 
ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั 
รายการทีมีการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการตังประมาณการหนี สินทีอาจเกิดขึนจากคดีความ
ทีสาํคญัเนืองจากผลคดียงัไม่สินสุด 
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	 3.22	 รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

	 3.23	 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

	 	 การด้อยค่า

	 	 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกียวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา

	 	 ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สำาคัญ
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3.24 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการ
ทีเกิดขึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานันจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สินทรัพย์หรือหนี สินรายการใดรายการหนึ ง กลุ่มบริษัทและบริษัทพิจารณาถึงลักษณะของ
สินทรัพยห์รือหนี สินนันซึ งผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือ
หนี สิน ณ วนัทีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนี  
ใชต้ามเกณฑต์ามทีกล่าว 

นอกจากนี  การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จดัลําดับชั นเป็นระดับที  1 ระดับที  2 และระดับที  3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขันของขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลทีใชว้ดัมูลค่า
ยติุธรรม ซึ งมีดงัต่อไปนี  

- ระดับที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพย ์หรือหนี สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ัน
หรือหนี สินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
เงินสดในมือ  56 6  2 2 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 34 607 811 8 81 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 34 13,526 13,495 400 1,070 
  14,189 14,312 410 1,153 
หกั เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 (2,963) (4,447) - - 
รวม  11,226 9,865 410 1,153 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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3.24 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
เงินสดในมือ  56 6  2 2 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 34 607 811 8 81 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 34 13,526 13,495 400 1,070 
  14,189 14,312 410 1,153 
หกั เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 (2,963) (4,447) - - 
รวม  11,226 9,865 410 1,153 

หน่วย : ล้านบาท

รายงานประจำาปี 2559 156

รายงานทางการเงิน

	 3.24	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 4.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุ
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 25592558 2558
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม ไดด้งันี  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
สกลุเงินบาท  10,638 9,709 251 1,051 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ  477 153 157 100 
สกลุเงินยโูร  111 3 2 2 
รวม  11,226 9,865 410 1,153 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงในอตัราระหวา่ง
ร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.66 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี) 

5. เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็นการเฉพาะ  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยทีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัยอ่ย
ต้องฝากเงินสดที รับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ในธนาคารเป็นจํานวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของ 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของบริษทัยอ่ย และไม่สามารถนาํไปใชส้ําหรับวตัถุประสงคอื์นนอกจากชาํระ
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการเท่านัน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะในงบการเงินรวม
มีจาํนวนเงิน 2,963 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 4,447 ลา้นบาท) 

6. เงินลงทุนอืน  
เงินลงทุนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิลงทุนระยะสัน     
เงินลงทุนเผือขาย - 305 - - 
 - 305 - - 
เงนิลงทุนระยะยาวอืน     
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินทีถูกจาํกดัการใช ้ 11 11 -  - 
เงินลงทุนระยะยาวอืน 48 47 48 47 
 59 58 48 47 
รวม 59 363 48 47 
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หน่วย : ล้านบาท
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	 6.	 เงินลงทุนอื่น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)157
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เงินลงทุนเผือขาย 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนซึ งไดล้งทุนผา่นกองทุนส่วนบุคคลทีบริหารโดยบริษทั
จดัการกองทุนอิสระ มีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 3.70 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนเผือขายในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
เงินลงทุนระยะสัน   
เงินลงทุนเผือขาย   
ณ วนัที 1 มกราคม 305 1,542 
เพิมขึนระหวา่งปี 3 1,155 
ลดลงระหวา่งปี (308) (2,392) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม - 305 

 

เงินฝากประจํากบัสถาบันการเงินทีถูกจํากดัการใช้ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจาํกับสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 11.20 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม 2558: 11.20 ลา้นบาท) ซึ งวางไวเ้ป็นหลกัประกนัในการทีธนาคารออกหนงัสือคําประกนั
เกียวกบัการปฏิบติัตามสัญญา 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 
เมือวนัที 24 เมษายน 2558 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ศูนยใ์ห้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศพัท์ จาํกดั ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 10,000 บาท ให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้น ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2558 เป็นจาํนวนเงินทังสิน 40 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท สําหรับ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั 

เมือวนัที 29 กนัยายน 2559 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ประชารัฐรักสามคัคี (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 
1,000 หุ้น ซึ งมีมูลค่าทีตราไว ้1,000 บาทต่อหุ้น จาํนวนรวมทังสิน 1 ลา้นบาท โดยถือสัดส่วนจาํนวน
ร้อยละ 1 วตัถุประสงคก์ารลงทุนเพือพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทยร่วมกบัรัฐบาล   
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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เงินลงทุนเผือขาย 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนซึ งไดล้งทุนผา่นกองทุนส่วนบุคคลทีบริหารโดยบริษทั
จดัการกองทุนอิสระ มีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 3.70 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนเผือขายในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
เงินลงทุนระยะสัน   
เงินลงทุนเผือขาย   
ณ วนัที 1 มกราคม 305 1,542 
เพิมขึนระหวา่งปี 3 1,155 
ลดลงระหวา่งปี (308) (2,392) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม - 305 

 

เงินฝากประจํากบัสถาบันการเงินทีถูกจํากดัการใช้ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจาํกับสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 11.20 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม 2558: 11.20 ลา้นบาท) ซึ งวางไวเ้ป็นหลกัประกนัในการทีธนาคารออกหนงัสือคําประกนั
เกียวกบัการปฏิบติัตามสัญญา 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 
เมือวนัที 24 เมษายน 2558 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ศูนยใ์ห้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศพัท์ จาํกดั ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 10,000 บาท ให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้น ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2558 เป็นจาํนวนเงินทังสิน 40 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท สําหรับ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั 

เมือวนัที 29 กนัยายน 2559 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ประชารัฐรักสามคัคี (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 
1,000 หุ้น ซึ งมีมูลค่าทีตราไว ้1,000 บาทต่อหุ้น จาํนวนรวมทังสิน 1 ลา้นบาท โดยถือสัดส่วนจาํนวน
ร้อยละ 1 วตัถุประสงคก์ารลงทุนเพือพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทยร่วมกบัรัฐบาล   

รายงานประจำาปี 2559 158

รายงานทางการเงิน

	 เงินลงทุนเผื่อขาย

	 เงินฝากประจำากับสถาบันการเงินที่ถูกจำากัดการใช้

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2559 2558



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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7. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
ลูกหนีการค้า      
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 34     

ลูกหนีการคา้  56 5 53 711 
รายไดค้า้งรับ  12 6 3 910 

  68 11 56 1,621 
บุคคลหรือกิจการอืนๆ      

ลูกหนีการคา้  6,773 5,973 211 842 
รายไดค้า้งรับ  5,903 6,074 1,580 1,639 

  12,676 12,047 1,791 2,481 
รวมลูกหนีการค้า  12,744 12,058 1,847 4,102 
หกั  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  (1,367) (1,028) (122) (194) 
ลูกหนีการค้า - สุทธิ  11,377 11,030 1,725 3,908 
ลูกหนีอืน      
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  2,153 1,593 19 52 
ลูกหนี  - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น

โทรศพัทเ์คลือนที 
  

276 
 

705 
 

- 
 

- 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย  - 1,159 - 1,008 
ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน  223 1,694 - - 
อืนๆ  87 207 125 514 
รวมลูกหนีอืน  2,739 5,358 144 1,574 
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน  14,116 16,388 1,869 5,482 
(กลบัรายการ) หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ     

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  1,538 1,315 (2) - 

	 7.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)159

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 25592558 2558



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
บุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด 
    ชาํระไม่เกิน 3 เดือน 

  
67 

 
11 

 
56 

 
1,621 

เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1 - - - 
เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน - - - - 
เกินกวา่ 12 เดือน - - - - 
 68 11 56 1,621 
บุคคลหรือกจิการอืนๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด 
    ชาํระไม่เกิน 3 เดือน 

  
10,125 

 
9,610 

 
2 

 
461 

เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 475 393 13 56 
เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 300 131 54 88 
เกินกวา่ 12 เดือน 1,776 1,913 1,722 1,876 
 12,676 12,047 1,791 2,481 
หกั  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (1,367) (1,028) (122) (194) 
 11,309 11,019 1,669 2,287 
ลูกหนีการค้า - สุทธิ 11,377 11,030 1,725 3,908 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตังแต่ 14 วนัถึง 30 วนั 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด 
    ชาํระไม่เกิน 3 เดือน 

  
10,125 

 
9,610 

 
2 

 
461 

เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 475 393 13 56 
เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 300 131 54 88 
เกินกวา่ 12 เดือน 1,776 1,913 1,722 1,876 
 12,676 12,047 1,791 2,481 
หกั  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (1,367) (1,028) (122) (194) 
 11,309 11,019 1,669 2,287 
ลูกหนีการค้า - สุทธิ 11,377 11,030 1,725 3,908 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตังแต่ 14 วนัถึง 30 วนั 

รายงานประจำาปี 2559 160

รายงานทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 25592558 2558



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ลูกหนีการคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม ไดด้งันี  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
สกลุเงินบาท  10,745 10,970 1,712 3,899 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ  630 59 13 8 
สกลุเงินยโูร  2 1 - 1 
รวม  11,377 11,030 1,725 3,908 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดหนี คงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่ง
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จํานวน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท 
ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2558: 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามลาํดบั) ส่วนหนึ งของยอดคงเหลือ
ดังกล่าวแสดงเป็นหนี คงค้างนานเกิน 12 เดือน เป็นจํานวนเงิน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท 
ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2558: 1,573 ลา้นบาท และ 1,564 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

เมือวนัที 16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทั  
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ชาํระหนีดงักล่าวพร้อมดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,527 ลา้นบาท  

เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อ
ศาลปกครองกลางเรียกร้องให้บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) ชาํระหนี ดงักล่าว
พร้อมดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท  

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อ
ศาลปกครองกลางเรียกร้องให้บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) ชาํระหนี ดงักล่าว
พร้อมดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท  
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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8. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 3,529 4,831 - 2 
วสัดุและอะไหล่ 46 602 - 15 
อะไหล่เพือการซ่อมแซม 
   เครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที 

 
677 

 
478 

 
383 

 
440 

 4,252 5,911 383  457 
หกั  ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า 
          ของสินคา้คงเหลือ 

 
(1,167) 

 
(852) 

 
(382) 

 
(418) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 3,085 5,059 1 39 

กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ (กลับรายการ) ค่าเผือสินค้าล้าสมยั และการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 315 ลา้นบาท และ (36) ลา้นบาท ตามลาํดบั (2558: 
207 ลา้นบาท และ (20) ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  2559  2558 
ณ วนัที 1 มกราคม  - - 
เงินลงทุนเพิมขึน  - 11 
รับรู้กาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม  24 (11) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  24 - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  2559  2558 
ณ วนัที 1 มกราคม  - - 
เงินลงทุนเพิมขึน  - 11 
รับรู้กาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม  24 (11) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  24 - 

	 8.	 สินค้าคงเหลือ

	 9.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
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รายงานประจำาปี 2559 162

รายงานทางการเงิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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เมือวนัที 15 กรกฎาคม 2558 ABN ไดช้าํระเงินค่าหุ้นของ IH ทีเรียกชาํระเพิมเติมร้อยละ 75 เป็นจาํนวน 
10.88 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพือนําไปใช้ลงทุนในอนาคต บริษัทยงัคงมีสัดส่วนการถือหุ้น
คงเหลือร้อยละ 29 

รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดว้ย 
(2558: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
ณ วนัที 1 มกราคม  - 
เงินลงทุนเพิมขึน  15 
รับรู้กาํไร (ขาดทุน) ในการร่วมคา้  - 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  15 

การจัดตังการร่วมค้า 
เมือวนัที 20 ตุลาคม 2558 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค 
จาํกดั (“ABN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย เขา้ร่วมทุนกบับริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) (“AMATA”) 
ในสัดส่วนร้อยละ 60 หรือ 599,998 หุ้น คิดเป็นเงินลงทุนรวมจาํนวน 60 ลา้นบาท เพือการพฒันาโครงสร้าง
พืนฐานโครงข่ายใยแก้วนาํแสงภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ภายใตชื้อว่าบริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค 
จาํกดั (“AN”) โดย ABN ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนเมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2559 (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

เมือวนัที 6 ธันวาคม 2559 ABN ไดล้งทุนใน AN เป็นจาํนวน 599,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท เป็น
จาํนวนเงิน 15 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 60 โดยในปี 2559 AN ยงัไม่ได้เริ ม
ดาํเนินธุรกิจ 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2559  2558 
ณ วนัที 1 มกราคม  7,661 7,912 
การเพิมทุนในบริษทัยอ่ย  60  14 
การลดทุนในบริษทัยอ่ย  - (75) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (179) 
การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  - (11) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  7,721 7,661 

การเพิมทุนในบริษัทย่อย 
เมือวนัที 19 มกราคม 2558 บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“ABN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย                 
ไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจาก 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท 
(หุน้สามญั 150,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) กบักระทรวงพาณิชย ์การเพิมทุนในครั งนี มีวตัถุประสงค์
เพือนําไปใช้ลงทุนในอนาคต บริษัทได้จ่ายเงินลงทุนเพิมในราคา 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน  
14 ลา้นบาท ซึ งทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

เมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2559 ABN ไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจาก 15 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท) เป็นจาํนวน 75 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) กบักระทรวงพาณิชย ์
การเพิมทุนในครั งนี มีวตัถุประสงคเ์พือนาํไปใชล้งทุนในการร่วมคา้ บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิมในราคา 100 
บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 60 ล้านบาท ซึ งทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99.99 ของ 
ทุนจดทะเบียน 

	10.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)165

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน 	 การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558
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การลดทุนในบริษัทย่อย 
เมือวนัที 12 มกราคม 2558 บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทั แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชัน จาํกดั 
(“AIR”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน บริษทั แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชัน จาํกดั 
(“AIR”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย สําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2558 เป็นจาํนวนเงิน 179 ล้านบาท จากการ 
สอบทานมูลค่าตามบญัชีของ AIR เมือวนัที 19 ตุลาคม 2558 AIR ไดเ้สร็จสินการชาํระบญัชี 
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รายงานทางการเงิน

	 การลดทุนในบริษัทย่อย

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
- 
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50 
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บริ

ษทั
 แฟ

กซ์
 ไล

ท ์จ
าํก

ดั  
99.

98 
99.

98 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 
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65 
 

933
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โม่
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ค จ

าํก
ดั  
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50 
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75 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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11. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559       2559 
ราคาทุน         

ทีดิน  524  -  -  -  524 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 477  -  (34)  - 443 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,383  287   (92)  17 1,595 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 99,805  45,683  (1,379)  7,361 151,470 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

1,629 
 

98 
  

 (526) 
  

4 
 

1,205 
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า 8  -  -  - 8 
ยานพาหนะ 237  9   (34)  - 212 

รวม 104,063  46,077  (2,065)  7,382  155,457 
         

ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (420)  (12)  34 - (398) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (754)   (193)  82 1 (864) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (30,506)  (15,148)  1,358 - (44,296) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

(1,397) 
  

(77) 
  

523 (1) 
 

(952) 
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า (4)  -  - - (4) 
ยานพาหนะ (114)  (35)   24 -  (125) 

รวม (33,195)  (15,465)  2,021  -  (46,639) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

และติดตัง 
 

13,778 
  

3,646 
  

(6) 
  

(7,474) 
  

9,944 
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (355)  -  -  -  (355) 
 ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน -  (136)  -  -  (136) 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 84,291  34,122  (50)  (92)  118,271 

	11.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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11. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559       2559 
ราคาทุน         

ทีดิน  524  -  -  -  524 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 477  -  (34)  - 443 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,383  287   (92)  17 1,595 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 99,805  45,683  (1,379)  7,361 151,470 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

1,629 
 

98 
  

 (526) 
  

4 
 

1,205 
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า 8  -  -  - 8 
ยานพาหนะ 237  9   (34)  - 212 

รวม 104,063  46,077  (2,065)  7,382  155,457 
         

ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (420)  (12)  34 - (398) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (754)   (193)  82 1 (864) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (30,506)  (15,148)  1,358 - (44,296) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

(1,397) 
  

(77) 
  

523 (1) 
 

(952) 
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า (4)  -  - - (4) 
ยานพาหนะ (114)  (35)   24 -  (125) 

รวม (33,195)  (15,465)  2,021  -  (46,639) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

และติดตัง 
 

13,778 
  

3,646 
  

(6) 
  

(7,474) 
  

9,944 
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (355)  -  -  -  (355) 
 ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน -  (136)  -  -  (136) 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 84,291  34,122  (50)  (92)  118,271 

รายงานประจำาปี 2559 168

รายงานทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2559

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559โอน/อื่นๆลดลงเพิ่มขึ้น
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558       2558 
ราคาทุน         

ทีดิน  524  -  -  -  524 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 493  -  (7)  (9) 477 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,127  342  (85)  (1) 1,383 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 83,380  24,508  (15,535)  7,452 99,805 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

1,615 
  

117 
  

(89) 
  

(14) 
 

1,629 
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า 8  -  -  - 8 
ยานพาหนะ 239  63  (65)  - 237 

รวม 87,386  25,030  (15,781)  7,428  104,063 
         

ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (417)  (19)  7  9 (420) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (668)  (148)  62  - (754) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (36,090)  (9,887)  15,486  (15) (30,506) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

(1,437) 
  

(61) 
  

89 
  

12 
 

(1,397) 
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า (4)  -  -  - (4) 
ยานพาหนะ (131)  (38)  55  -  (114) 

รวม (38,747)  (10,153)  15,699  6  (33,195) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

และติดตัง 
 

12,427 
  

9,050 
  

(98) 
  

(7,601) 
  

13,778 
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (363)  -  8  -  (355) 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 60,703  23,927  (172)  (167)  84,291 
          
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม     

2559       ล้านบาท 15,465 
2558       ล้านบาท 10,153 

 

งบการเงินรวม

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2558

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558โอน/อื่นๆลดลงเพิ่มขึ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)169

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน

หน่วย : ล้านบาทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559       2559 
ราคาทุน         

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 357  -  (35)  -  322 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 458  7  (118)  16  363 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 5,886  2  (1,273)  -  4,615 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

1,178 
  

5 
  

(531) 
  

- 
  

652 
ยานพาหนะ 105  2  (24)  -    83 

รวม 7,984  16  (1,981)  16  6,035 
         

ค่าเสือมราคาสะสม         
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (345) (8) 35 - (318) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (380) (20) 91 - (309) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (5,623) (63) 1,262 - (4,424) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

(1,123) 
 

(20) 
 

529 
 
- 

 
(614) 

ยานพาหนะ (50) (16) 18 - (48) 
รวม (7,521)  (127)  1,935  -  (5,713) 

สินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
และติดตัง 

 
37 

  
- 

  
(6) 

  
(16) 

  
15 

ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 500  (111)  (52)  -  337 
 

หน่วย : ล้านบาทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2559

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559โอน/อื่นๆลดลงเพิ่มขึ้น

รายงานประจำาปี 2559 170

รายงานทางการเงิน
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558       2558 
ราคาทุน         

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 372  -  (6)  (9)  357 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 573  57  (172)  -  458 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 21,898  16  (16,074)  46  5,886 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

1,201 
  

24 
  

(47) 
  

- 
  

1,178 
ยานพาหนะ 152  30  (77)  -  105 

รวม 24,196  127  (16,376)  37  7,984 
          

ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (346) (14) 6 9 (345) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (421) (38) 79 - (380) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (21,194) (196) 15,771 (4) (5,623) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

(1,140) 
 

(21) 
 

38 
 

- 
 

(1,123) 
ยานพาหนะ (87) (20) 57 - (50) 

รวม (23,188)  (289)  15,951  5  (7,521) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

และติดตัง 
 

95 
  

- 
  

(13) 
  

(45) 
  

37 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,103  (162)  (438)  (3)  500 
          
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม      

2559       ล้านบาท  127 
2558       ล้านบาท 289 

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2558

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558โอน/อื่นๆลดลงเพิ่มขึ้น

หน่วย : ล้านบาทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)171
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12. สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ส่งมอบให้  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        ทีโอที  31 ธันวาคม 
 2559        2559 
ราคาทุน        

ตน้ทุนของเครืองมือและอุปกรณ์ 
ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท 

 
1,248 

 
-  -  -  -  1,248 

รวม 1,248  -  -  -  -  1,248 
            

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม           
ตน้ทุนของเครืองมือและอุปกรณ์ 

ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท (1,038) -  -  - - (1,038) 
รวม (1,038)  -  -  -  -  (1,038) 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (210)  -  -  -  -  (210) 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ -  -  -  -  -  - 

	12.	 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ

หน่วย : ล้านบาทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2559
ส่งมอบให้

ทีโอที

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559โอน/อื่นๆลดลงเพิ่มขึ้น

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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12. สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ส่งมอบให้  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        ทีโอที  31 ธันวาคม 
 2559        2559 
ราคาทุน        

ตน้ทุนของเครืองมือและอุปกรณ์ 
ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท 

 
1,248 

 
-  -  -  -  1,248 

รวม 1,248  -  -  -  -  1,248 
            

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม           
ตน้ทุนของเครืองมือและอุปกรณ์ 

ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท (1,038) -  -  - - (1,038) 
รวม (1,038)  -  -  -  -  (1,038) 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (210)  -  -  -  -  (210) 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ -  -  -  -  -  - 

รายงานประจำาปี 2559 172

รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ส่งมอบให้  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        ทีโอที  31 ธันวาคม 
 2558        2558 
ราคาทุน        

ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที 145,423  676  (21,721)  (31)  (124,347)  - 
ตน้ทุนของเครืองมือและอุปกรณ์ 

ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท 
 

1,248 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

1,248 
รวม 146,671  676  (21,721)  (31)  (124,347)  1,248 

            
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม           

ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที (137,320) (8,606) 21,558 21 124,347 - 
ตน้ทุนของเครืองมือและอุปกรณ์ 

ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท (1,038) - - - - (1,038) 
รวม (138,358)  (8,606)  21,558  21  124,347  (1,038) 

เงินจ่ายล่วงหนา้และงานระหว่างก่อสร้างของ
ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที 

 
635 

  
(612) 

  
- 

  
(23) 

  
- 

  
- 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (210)  -  -  -  -  (210) 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 8,738  (8,542)  (163)  (33)  -  - 
          
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558   ล้านบาท 8,606 

(2559 : ไม่มี)       

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 
ซึ งไดต้ดัจาํหน่ายเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจาํนวน 1,248 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2558
ส่งมอบให้

ทีโอที

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558โอน/อื่นๆลดลงเพิ่มขึ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)173
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ส่งมอบให้  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        ทีโอที  31 ธันวาคม 
 2558        2558 
ราคาทุน      

ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที 145,423  676  (21,721)  (31)  (124,347)  - 
รวม 145,423  676  (21,721)  (31)  (124,347)  - 

            
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม           

ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที (137,320) (8,606) 21,558 21 124,347 - 
รวม (137,320) (8,606) 21,558 21 124,347 - 

เงินจ่ายล่วงหนา้และงานระหว่างก่อสร้าง            
ของตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที 635  (612)  -  (23)  -  - 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 8,738  (8,542)  (163)  (33)  -  - 
         
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558   ล้านบาท 8,606 

(2559 : ไม่มี)       

ส่วนหนึ งของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการเป็นเสาติดตังสายอากาศ (Tower) จาํนวน 
13,198 ตน้ทีบริษทัโอนให้แก่ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และเป็นเสาติดตังสายอากาศจาํนวน 152 ตน้ 
และตูใ้ส่อุปกรณ์ (Container) จาํนวน 115 ตู ้ทีบริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยไดโ้อนให้แก่ 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ซึ งกลุ่มบริษทัไดท้บทวนสัญญาให้ดาํเนินการ และพิจารณา
ถึงลกัษณะและหนา้ทีการใชง้านของเสาติดตังสายอากาศ และตูใ้ส่อุปกรณ์ แลว้ เห็นวา่มิใช่เครืองมือและ
อุปกรณ์ตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ จึงไม่มีหน้าทีตอ้งส่งมอบเสาติดตังสายอากาศ
และตูใ้ส่อุปกรณ์ดงักล่าว และกลุ่มบริษทัไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังาน
ศาลยุติธรรม เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดว่าสินทรัพยด์งักล่าวไม่ใช่เครืองมือและอุปกรณ์
ตามทีกาํหนดในสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการในเดือนกรกฎาคม 2557 

หน่วย : ล้านบาทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2558
ส่งมอบให้

ทีโอที

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558โอน/อื่นๆลดลงเพิ่มขึ้น

รายงานประจำาปี 2559 174

รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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13. ค่าความนิยม 
รายการเคลือนไหวของค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  2559  2558 
ราคาทุน    
ณ วนัที 1 มกราคม  14,352 14,352 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  14,352 14,352 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    
ณ วนัที 1 มกราคม  (7,662)  (7,662) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  (7,662)  (7,662) 
ค่าเผือการด้อยค่า  (6,655)  (6,655) 
รวม  35  35 

14. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 
รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2559    2559 
ราคาทุน      

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 55,010  69,132  124,142 
รวม 55,010  69,132  124,142 

      
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (3,219) (5,545) (8,764) 
รวม (3,219)  (5,545) (8,764) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 51,791  63,587  115,378 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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13. ค่าความนิยม 
รายการเคลือนไหวของค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  2559  2558 
ราคาทุน    
ณ วนัที 1 มกราคม  14,352 14,352 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  14,352 14,352 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    
ณ วนัที 1 มกราคม  (7,662)  (7,662) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  (7,662)  (7,662) 
ค่าเผือการด้อยค่า  (6,655)  (6,655) 
รวม  35  35 

14. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 
รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2559    2559 
ราคาทุน      

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 55,010  69,132  124,142 
รวม 55,010  69,132  124,142 

      
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (3,219) (5,545) (8,764) 
รวม (3,219)  (5,545) (8,764) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 51,791  63,587  115,378 

	13.	 ค่าความนิยม

	14.	 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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13. ค่าความนิยม 
รายการเคลือนไหวของค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  2559  2558 
ราคาทุน    
ณ วนัที 1 มกราคม  14,352 14,352 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  14,352 14,352 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    
ณ วนัที 1 มกราคม  (7,662)  (7,662) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  (7,662)  (7,662) 
ค่าเผือการด้อยค่า  (6,655)  (6,655) 
รวม  35  35 

14. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 
รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2559    2559 
ราคาทุน      

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 55,010  69,132  124,142 
รวม 55,010  69,132  124,142 

      
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (3,219) (5,545) (8,764) 
รวม (3,219)  (5,545) (8,764) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 51,791  63,587  115,378 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)175
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2559 2558

งบการเงินรวม

เพิ่มขึ้น
ยอด ณ วันที่

1 มกราคม 2559
ยอด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2558    2558 
ราคาทุน      

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 14,644  40,366  55,010 
รวม 14,644  40,366  55,010 

      
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (2,019) (1,200) (3,219) 
รวม (2,019)  (1,200)  (3,219) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 12,625  39,166  51,791 
      
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม  

2559   ล้านบาท  5,545 
2558   ล้านบาท  1,200 

เมือวนัที 16 ตุลาคม 2555 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย  
เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 2.1 GHz (3G) ดว้ยราคาประมูลรวมทังสิน 14,625 ลา้นบาท 
เมือวนัที 7 ธนัวาคม 2555 AWN ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 2.1 GHz (3G) (“ใบอนุญาตฯ”) อยา่งเป็น
ทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“กสทช.”) สําหรับการดําเนินการเป็นระยะเวลา 15 ปี ตามเงือนไขและข้อกาํหนดทีระบุไวใ้นการ
ประมูล AWN ได้ชําระเงินจาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 
7,824 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือใหก้บั 
กสทช. แลว้เมือวนัที 19 ตุลาคม 2555 และชาํระอีกร้อยละ 25 ในปีทีสองเมือวนัที 22 ธนัวาคม 2557 และ
ชาํระส่วนทีเหลือในปีทีสามเมือวนัที 22 ธนัวาคม 2558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

เพิ่มขึ้น
ยอด ณ วันที่

1 มกราคม 2558
ยอด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำาปี 2559 176

รายงานทางการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 1800 MHz 
ดว้ยราคาประมูลรวมทังสิน 40,986 ลา้นบาท AWN ไดร้ับใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 1800 MHz 
(“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นการประมูล AWN ไดช้าํระเงิน
จาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 21,928 ลา้นบาท เมือวนัที 
23 พฤศจิกายน  2558 พร้อมวางหนงัสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือ
ใหก้บั กสทช. และจะชาํระอีกร้อยละ 25 ในปีทีสอง และส่วนทีเหลือในปีทีสาม 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 AWN เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 900 MHz 
ดว้ยราคาประมูลรวมทังสิน 75,654 ลา้นบาท AWN ไดร้ับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 900 MHz 
(“ใบอนุญาตฯ”) อยา่งเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นการประมูล เมือวนัที 28 มิถุนายน 2559 
AWN ไดช้าํระเงินจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 8,603 ลา้นบาท 
พร้อมวางหนงัสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือใหก้บั กสทช. โดยจะชาํระ
ในปีทีสองและปีทีสาม อีกร้อยละ 5 ในแต่ละปีและส่วนทีเหลือชาํระในปีทีสี  

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีรับรู้เมือเริมแรกด้วยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของ
ตน้ทุนทีไดม้าของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)177
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รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 57 - 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559       2559 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 5,804  1,310  (25)  117  7,206 
รวม 5,804  1,310  (25)  117  7,206 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (2,694) (658) 25 - (3,327) 
รวม (2,694)  (658) 25 - (3,327) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 82  163  -  (25)  220 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 3,192  815  -  92  4,099 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558       2558 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 4,618  1,143  (2)  45  5,804 
รวม 4,618  1,143  (2)  45  5,804 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (2,152) (536) - (6) (2,694) 
รวม (2,152) (536) - (6) (2,694) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 38  67  -  (23)  82 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 2,504  674  (2)  16  3,192 
          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม       

2559       ล้านบาท 658 
2558       ล้านบาท 536 

	15.	 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559       2559 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 5,804  1,310  (25)  117  7,206 
รวม 5,804  1,310  (25)  117  7,206 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (2,694) (658) 25 - (3,327) 
รวม (2,694)  (658) 25 - (3,327) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 82  163  -  (25)  220 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 3,192  815  -  92  4,099 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558       2558 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 4,618  1,143  (2)  45  5,804 
รวม 4,618  1,143  (2)  45  5,804 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (2,152) (536) - (6) (2,694) 
รวม (2,152) (536) - (6) (2,694) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 38  67  -  (23)  82 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 2,504  674  (2)  16  3,192 
          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม       

2559       ล้านบาท 658 
2558       ล้านบาท 536 

งบการเงินรวม

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2559

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559โอน/อื่นๆลดลงเพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2558

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558โอน/อื่นๆลดลงเพิ่มขึ้น

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 57 - 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559       2559 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 5,804  1,310  (25)  117  7,206 
รวม 5,804  1,310  (25)  117  7,206 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (2,694) (658) 25 - (3,327) 
รวม (2,694)  (658) 25 - (3,327) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 82  163  -  (25)  220 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 3,192  815  -  92  4,099 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558       2558 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 4,618  1,143  (2)  45  5,804 
รวม 4,618  1,143  (2)  45  5,804 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (2,152) (536) - (6) (2,694) 
รวม (2,152) (536) - (6) (2,694) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 38  67  -  (23)  82 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 2,504  674  (2)  16  3,192 
          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม       

2559       ล้านบาท 658 
2558       ล้านบาท 536 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559       2559 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 480  -  (25)  -  455 
รวม 480  -  (25)  -  455 

         
ค่าตัดจําหน่ายสะสม         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (408) (25) 25 - (408) 
รวม (408)  (25)  25  -  (408) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 72  (25)  -  -  47 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558       2558 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 474  -  (2)  8  480 
รวม 474  -  (2)  8  480 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (362) (41) - (5) (408) 
รวม (362) (41) - (5) (408) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 112  (41)  (2)  3  72 
          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม       

2559       ล้านบาท  25 
2558       ล้านบาท  41 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2558

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558โอน/อื่นๆลดลงเพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2559

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559โอน/อื่นๆลดลงเพิ่มขึ้น

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559       2559 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 480  -  (25)  -  455 
รวม 480  -  (25)  -  455 

         
ค่าตัดจําหน่ายสะสม         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (408) (25) 25 - (408) 
รวม (408)  (25)  25  -  (408) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 72  (25)  -  -  47 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558       2558 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 474  -  (2)  8  480 
รวม 474  -  (2)  8  480 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (362) (41) - (5) (408) 
รวม (362) (41) - (5) (408) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 112  (41)  (2)  3  72 
          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม       

2559       ล้านบาท  25 
2558       ล้านบาท  41 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)179

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน



	16.	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 
สินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,639  1,273  875  86 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (21)  (21)  (7)  (21) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 2,618  1,252  868  65 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
   บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   
 ยอด ณ วนัที  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม  

 2559    2559 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหนีการคา้ (หนีสงสยัจะสูญ) 165 77 - 242 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า

ของสินคา้) 36 115 - 151 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 390 9 - 399 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 410 - 410 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  461 67 - 528 
ขาดทุนสะสม - 400 - 400 
อืนๆ 221 288 - 509 
รวม 1,273 1,366 - 2,639 
     
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
อืนๆ (21) - - (21) 
รวม (21) - - (21) 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,252 1,366 - 2,618 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 25592558 2558

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 
สินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,639  1,273  875  86 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (21)  (21)  (7)  (21) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 2,618  1,252  868  65 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
   บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   
 ยอด ณ วนัที  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม  

 2559    2559 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหนีการคา้ (หนีสงสยัจะสูญ) 165 77 - 242 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า

ของสินคา้) 36 115 - 151 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 390 9 - 399 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 410 - 410 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  461 67 - 528 
ขาดทุนสะสม - 400 - 400 
อืนๆ 221 288 - 509 
รวม 1,273 1,366 - 2,639 
     
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
อืนๆ (21) - - (21) 
รวม (21) - - (21) 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,252 1,366 - 2,618 

หน่วย : ล้านบาทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

งบการเงินรวม

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2559

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นกำาไรขาดทุน

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 
สินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,639  1,273  875  86 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (21)  (21)  (7)  (21) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 2,618  1,252  868  65 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
   บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   
 ยอด ณ วนัที  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม  

 2559    2559 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหนีการคา้ (หนีสงสยัจะสูญ) 165 77 - 242 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า

ของสินคา้) 36 115 - 151 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 390 9 - 399 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 410 - 410 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  461 67 - 528 
ขาดทุนสะสม - 400 - 400 
อืนๆ 221 288 - 509 
รวม 1,273 1,366 - 2,639 
     
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
อืนๆ (21) - - (21) 
รวม (21) - - (21) 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,252 1,366 - 2,618 

รายงานประจำาปี 2559 180

รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 60 - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
   บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   
 ยอด ณ วนัที  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม  

 2558    2558 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหนีการคา้ (หนีสงสยัจะสูญ) 186  (21)  -  165 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า

ของสินคา้) 114  (78)  -  36 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ  

(ผลแตกต่างของค่าตดัจาํหน่าย) 355  (355)  -  - 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้  

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 394  (4)  -  390 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  302  30  129  461 
อืนๆ 158  63  -  221 
รวม 1,509  (365)  129  1,273 
        
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจ่ายล่วงหนา้ 

 (ผลแตกต่างของการรับรู้ค่าใชจ่้าย) (27)  27  -  - 
อืนๆ (40)  19  -  (21) 
รวม (67)  46  -  (21) 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,442  (319)  129  1,252 
 

หน่วย : ล้านบาทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

งบการเงินรวม

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2558

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นกำาไรขาดทุน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)181
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   
 ยอด ณ วนัที  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม  

 2559    2559 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 การให้บริการในระยะเวลาคุม้ครอง) 

- 410 - 410 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  86 (21) - 65 
ขาดทุนสะสม - 400 - 400 
รวม 86 789 - 875 
    
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
อืนๆ (21) 14 - (7) 
รวม (21) 14 - (7) 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 65 803 - 868 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   
 ยอด ณ วนัที  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม  

 2558    2558 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหนีการคา้ (หนีสงสยัจะสูญ) 41  (41)  -  - 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า

ของสินคา้) 88  (88)  -  - 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ  

(ผลแตกต่างของค่าตดัจาํหน่าย) 355  (355)  -  - 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้  

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 122  (122)  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  82  7  (3)  86 
อืนๆ 47  (47)  -  - 
รวม 735  (646)  (3)  86 
        
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจ่ายล่วงหนา้ 

 (ผลแตกต่างของการรับรู้ค่าใชจ่้าย) (27) 27 -  - 
อืนๆ (40) 19 -  (21) 
รวม (67) 46 -  (21) 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 668 (600) (3)  65 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2559

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นกำาไรขาดทุน

บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม

2558

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นกำาไรขาดทุน

รายงานประจำาปี 2559 182

รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีมีสาระสาํคญัและผลขาดทุนสะสมที
มิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 
ขาดทุนสะสม 385  1,410  -  1,022 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  -  1,649  1,649 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายของสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -  238  -  - 
อืนๆ 107  -  101  - 
รวม 492  1,648  1,750  2,671 

โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมิได้รับรู้รายการขาดทุนสะสมทีหมดอายุในปี  
2560 - 2563 และรายการทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีวนัหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปัจจุบัน 
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัได้รับรู้ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับรายการขาดทุน
สะสมเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีบางส่วนและเต็มจาํนวนตามลาํดับ เนืองจากมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษี
สาํหรับรายการดงักล่าว 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 25592558 2558

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีมีสาระสาํคญัและผลขาดทุนสะสมที
มิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 
ขาดทุนสะสม 385  1,410  -  1,022 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  -  1,649  1,649 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายของสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -  238  -  - 
อืนๆ 107  -  101  - 
รวม 492  1,648  1,750  2,671 

โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมิได้รับรู้รายการขาดทุนสะสมทีหมดอายุในปี  
2560 - 2563 และรายการทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีวนัหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปัจจุบัน 
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัได้รับรู้ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับรายการขาดทุน
สะสมเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีบางส่วนและเต็มจาํนวนตามลาํดับ เนืองจากมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษี
สาํหรับรายการดงักล่าว 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)183
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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17. หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 
หนี สินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
ส่วนทีหมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน  9,200 8,500 5,700 7,700 
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ      
 ภายในหนึงปี      
 - ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ     

 ภายในหนึงปี  2,041 4,314 2,041 4,314 
 - ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ 34     

 ภายในหนึงปี  397 - - - 
 - ส่วนของหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถึง     

 กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 34 47 41 12 13 
รวมส่วนของหนี สินระยะยาว      

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  2,485 4,355 2,053 4,327 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 34 - - 6,440 6,490 
  11,685 12,855 14,193 18,517 
ส่วนทีไม่หมุนเวยีน      
หนี สินระยะยาว      
 - เงินกูย้มืระยะยาว   55,962 35,836 3,314 9,369 
 - หุน้กูร้ะยะยาว 34 31,168 16,580 - - 
 - หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 34 143 161 31 44 

  87,273 52,577 3,345 9,413 
รวม  98,958 65,432 17,538 27,930 

	17.	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 25592558 2558

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 64 - 

17. หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 
หนี สินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
ส่วนทีหมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน  9,200 8,500 5,700 7,700 
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ      
 ภายในหนึงปี      
 - ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ     

 ภายในหนึงปี  2,041 4,314 2,041 4,314 
 - ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ 34     

 ภายในหนึงปี  397 - - - 
 - ส่วนของหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถึง     

 กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 34 47 41 12 13 
รวมส่วนของหนี สินระยะยาว      

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  2,485 4,355 2,053 4,327 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 34 - - 6,440 6,490 
  11,685 12,855 14,193 18,517 
ส่วนทีไม่หมุนเวยีน      
หนี สินระยะยาว      
 - เงินกูย้มืระยะยาว   55,962 35,836 3,314 9,369 
 - หุน้กูร้ะยะยาว 34 31,168 16,580 - - 
 - หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 34 143 161 31 44 

  87,273 52,577 3,345 9,413 
รวม  98,958 65,432 17,538 27,930 

รายงานประจำาปี 2559 184

รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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หนี สินทีมีภาระดอกเบียซึ งไม่รวมหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนด 
การจ่ายชาํระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ครบกาํหนดภายในหนึงปี 11,638 12,814 14,181 18,504 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 50,245 30,536 3,314 9,369 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 36,885 21,880 - - 
รวม 98,768 65,230 17,495 27,873 

หนี สินทีมีภาระดอกเบียจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สกลุเงินบาท 92,920 55,715 12,180 18,213 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 6,038 9,717 5,358 9,717 
รวม 98,958 65,432 17,538 27,930 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 25592558 2558

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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กลุ่มบริษทัมีขอ้จาํกดัทีตอ้งปฏิบติัตาม รวมทังการรักษาอตัราส่วนทางการเงินทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด
วา่ดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมซึ งยงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 6,000 ลา้นบาท และ 38 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมซึ งยงัมิได้เบิกใช้จาํนวน 
32,000 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืซึ งยงัมิไดเ้บิกใช ้

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู)้ ณ วนัที 
31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม* 
  2559  2558  2559  2558 
หุน้กูร้ะยะยาว  31,600  16,600  32,082  17,958 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้มีการซือขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยู่ในสมาคม
ตลาดตราสารหนีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน 

รายการเคลือนไหวของหนี สินทีมีภาระดอกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ณ วนัที 1 มกราคม 65,432 37,050 27,930 15,430 
เพิมขึน 80,169 46,329 14,523 31,116 
ตน้ทุนการกูย้มื (5) (32)  - - 
ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ (20) -  - - 
จ่ายชาํระคืน (46,026) (18,635) (24,286) (19,315) 
ยกเลิกหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  - -  (17) 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่ 

เกิดขึนจริง (634) 693 (660) 693 
ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย 42 27 31 23 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 98,958 65,432 17,538 27,930 

หน่วย : ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมราคาตามบัญชี

งบการเงินรวม

2559 25592558 2558
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กลุ่มบริษทัมีขอ้จาํกดัทีตอ้งปฏิบติัตาม รวมทังการรักษาอตัราส่วนทางการเงินทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด
วา่ดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมซึ งยงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 6,000 ลา้นบาท และ 38 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมซึ งยงัมิได้เบิกใช้จาํนวน 
32,000 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืซึ งยงัมิไดเ้บิกใช ้

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู)้ ณ วนัที 
31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม* 
  2559  2558  2559  2558 
หุน้กูร้ะยะยาว  31,600  16,600  32,082  17,958 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้มีการซือขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยู่ในสมาคม
ตลาดตราสารหนีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน 

รายการเคลือนไหวของหนี สินทีมีภาระดอกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ณ วนัที 1 มกราคม 65,432 37,050 27,930 15,430 
เพิมขึน 80,169 46,329 14,523 31,116 
ตน้ทุนการกูย้มื (5) (32)  - - 
ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ (20) -  - - 
จ่ายชาํระคืน (46,026) (18,635) (24,286) (19,315) 
ยกเลิกหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  - -  (17) 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่ 

เกิดขึนจริง (634) 693 (660) 693 
ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย 42 27 31 23 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 98,958 65,432 17,538 27,930 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ร้อยละต่อปี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
เงินกูย้มืระยะสัน 1.63 1.64 1.62 1.64 
เงินกูย้มืระยะยาว 2.60 2.97 2.58 3.25 
หุน้กูร้ะยะยาว 3.62 4.50 - - 
หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 5.79 5.59 4.81 4.84 

18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
เจ้าหนีการค้า      
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 34 300 323 219 264 
บุคคลหรือกิจการอืนๆ  17,437 14,035 38 279 
รวมเจ้าหนีการค้า  17,737 14,358 257 543 
      
เจ้าหนีอืน      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   34 15,700 12,668 2,814 2,527 
ภาษีมูลค่าเพิมคา้งจ่าย  171 154 8 79 
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย    262 280 5 45 
อืนๆ  34 422 291 2 282 
รวมเจ้าหนีอืน  16,555 13,393 2,829 2,933 
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  34,292 27,751 3,086 3,476 

 

หน่วย : ร้อยละต่อปี
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รายงานทางการเงิน
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เจา้หนีการคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สกลุเงินบาท 12,278 10,525 222 372 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 5,438 3,611 15 108 
สกลุเงินยโูร 1 56 1 58 
สกลุเงินเยน 1 166 - 5 
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 19 - 19 - 
รวม 17,737 14,358 257 543 

19. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย   
เลขทีใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม 

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) 19,790 19,902 
เลขทีใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 2) 62,407 - 
 82,197 19,902 
หกั ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 

    ทีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (10,017) - 
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 72,180 19,902 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 25592558 2558
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    ทีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (10,017) - 
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 72,180 19,902 

	19.	 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2559 2558

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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เจา้หนีการคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สกลุเงินบาท 12,278 10,525 222 372 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 5,438 3,611 15 108 
สกลุเงินยโูร 1 56 1 58 
สกลุเงินเยน 1 166 - 5 
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 19 - 19 - 
รวม 17,737 14,358 257 543 

19. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย   
เลขทีใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม 

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) 19,790 19,902 
เลขทีใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 2) 62,407 - 
 82,197 19,902 
หกั ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 

    ทีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (10,017) - 
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 72,180 19,902 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)191

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 72 - 

รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 

ณ วนัที 1 มกราคม 19,902 3,656 
เพิมขึน 69,113 40,346 
จ่ายชาํระ (8,040) (24,149) 
ตดัจาํหน่ายดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี 1,222 49 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 82,197 19,902 

20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกบัผลประโยชน์พนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและ
ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวมี้ความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ไดแ้ก่ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความเสียงจากอตัราดอกเบีย และความเสียง
จากตลาด (เงินลงทุน) 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 2,555 2,294 327 431 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2559 2558

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 

ณ วนัที 1 มกราคม 19,902 3,656 
เพิมขึน 69,113 40,346 
จ่ายชาํระ (8,040) (24,149) 
ตดัจาํหน่ายดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี 1,222 49 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 82,197 19,902 

20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกบัผลประโยชน์พนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและ
ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวมี้ความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ไดแ้ก่ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความเสียงจากอตัราดอกเบีย และความเสียง
จากตลาด (เงินลงทุน) 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 2,555 2,294 327 431 

	20.	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 25592558 2558

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 

ณ วนัที 1 มกราคม 19,902 3,656 
เพิมขึน 69,113 40,346 
จ่ายชาํระ (8,040) (24,149) 
ตดัจาํหน่ายดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี 1,222 49 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 82,197 19,902 

20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกบัผลประโยชน์พนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและ
ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวมี้ความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ไดแ้ก่ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความเสียงจากอตัราดอกเบีย และความเสียง
จากตลาด (เงินลงทุน) 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 2,555 2,294 327 431 

รายงานประจำาปี 2559 192

รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
   ณ วนัที 1 มกราคม 

 
2,294 

 
1,500 

 
431 

 
406 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบีย  293 172 38 51 
ผลประโยชนจ่์าย  (32) (15) (29) (4) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย - - (113) (8) 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ     
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 637 - (14) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน      
   ณ วนัที 31 ธันวาคม 2,555 2,294 327 431 

ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  214 114 28 35 
ดอกเบียจากภาระผกูพนั 79 58 10 16 
รวม 293 172 38 51 

 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
   ณ วนัที 1 มกราคม 

 
2,294 

 
1,500 

 
431 

 
406 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบีย  293 172 38 51 
ผลประโยชนจ่์าย  (32) (15) (29) (4) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย - - (113) (8) 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ     
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 637 - (14) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน      
   ณ วนัที 31 ธันวาคม 2,555 2,294 327 431 

ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  214 114 28 35 
ดอกเบียจากภาระผกูพนั 79 58 10 16 
รวม 293 172 38 51 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 25592558 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2559 25592558 2558

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
   ณ วนัที 1 มกราคม 

 
2,294 

 
1,500 

 
431 

 
406 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบีย  293 172 38 51 
ผลประโยชนจ่์าย  (32) (15) (29) (4) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย - - (113) (8) 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ     
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 637 - (14) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน      
   ณ วนัที 31 ธันวาคม 2,555 2,294 327 431 

ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  214 114 28 35 
ดอกเบียจากภาระผกูพนั 79 58 10 16 
รวม 293 172 38 51 

 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)193

รา
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เงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายในรายการต่อไปนี ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 20 9 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  193 104 27 34 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1 1 1 1 
ตน้ทุนทางการเงิน 79 58 10 16 
รวม 293 172 38 51 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
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รวมอยู่ในกาํไรสะสม     
ณ วนัที 1 มกราคม 1,360 723 403 417 
รับรู้ระหวา่งปี - 637 - (14) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 1,360 1,360 403 403 
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สมมติฐานทางการเงิน - 439 - 64 
สมมติฐานประชากร - (23) - (12) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ - 221 - (66) 
รวม - 637 - (14) 
 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน 
(แสดงโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั) 

หน่วย : ร้อยละ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
อตัราคิดลด 3.5 3.5 3.5 3.5 
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต 9 9 9 9 

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทัวไปและจากอตัราตารางมรณะไทย
ปี 2551 (“TMO08”) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  
การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ทีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอืนๆ คงที 
จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
อตัราคิดลด        
- เพิมขึนร้อยละ 1 (375)  (338)  (51)  (49) 
- ลดลงร้อยละ 1 459  414  61  58 
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต        
- เพิมขึนร้อยละ 1 427  385  57  54 
- ลดลงร้อยละ 1 (359)  (323)  (49)  (47) 

แมว้่าการวิเคราะห์นี ไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใต้
โครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

หน่วย : ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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- ลดลงร้อยละ 1 459  414  61  58 
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต        
- เพิมขึนร้อยละ 1 427  385  57  54 
- ลดลงร้อยละ 1 (359)  (323)  (49)  (47) 

แมว้่าการวิเคราะห์นี ไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใต้
โครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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21. ทุนเรือนหุ้น 
รายการเคลือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

(ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
 มูลค่าหุ้น 2559  2558 
 ต่อหุ้น (บาท) จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ  จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัที 1 มกราคม         
- หุ้นสามญั 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 
ณ วนัที 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 
         
ทุนทีออกและชําระแล้ว         
ณ วนัที 1 มกราคม         
- หุ้นสามญั 1.00 2,973 2,973  2,973 2,973 
ณ วนัที 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1.00 2,973 2,973  2,973 2,973 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ทุนทีออกของบริษทัประกอบด้วย หุ้นสามญัจาํนวน 2,973 ล้านหุ้น  

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท หุน้ทังหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้  

ผูถื้อหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ในทีประชุมของบริษทั 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้น 
สูงกวา่มูลค่าหุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีตังเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. สํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี จะนาํไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
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	21.	 ทุนเรือนหุ้น

	22.	 สำารองตามกฎหมาย

	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

จำานวนหุ้น จำานวนหุ้นจำานวนเงิน จำานวนเงิน

มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น (บาท)

2559 2558

(ล้านหุ้น/ล้านบาท)
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23. องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
โครงการ Performance share plan 

ครังที 1 
ในเดือนมีนาคม 2556 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2556 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงกรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant I”) โดยขอ้มูล
สาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 27 มีนาคม 2556 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 405,800 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 206.672 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 405,800 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ครังที 2 
ในเดือนมีนาคม 2557 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2557 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงกรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant II”) โดยขอ้มูล
สาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 26 มีนาคม 2557 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 680,000 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 211.816 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 680,000 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
 

	23.	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

	 โครงการ	Performance	share	plan
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ครังที 3 
ในเดือนมีนาคม 2558 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2558 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงกรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) 
โดยขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 24 มีนาคม 2558 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 872,200 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 249.938 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 872,200 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ให้ออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ครังที 4 
ในเดือนมีนาคม 2559 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2559 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงกรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) 
โดยขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 29 มีนาคม 2559 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 826,900 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 166.588 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 826,900 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับจากวนัทีทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ให้ออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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การเปลียนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัแสดงไดด้งันี  

 ณ วนัที 1 มกราคม  รายการระหว่างปี  ณ วนัที 31 ธันวาคม 
 2559  ออกให้  ใช้สิทธิ  ริบคืน  รับคืน  2559 
 (หน่วย)  (หน่วย)  (หน่วย)  (หน่วย)  (หน่วย)  (หน่วย) 
ESOP - Grant I            
- กรรมการ 19,824  -  -  -  (19,824)  - 
- พนกังาน 352,476  -  -  -  (352,476)  - 
 372,300  -  -  -  (372,300)  - 
ESOP - Grant II            
- กรรมการ 29,816  -  -  -  -  29,816 
- พนกังาน 611,768  -  -  (33,636)  -  578,132 
 641,584  -  -  (33,636)  -  607,948 
ESOP - Grant III            
- กรรมการ 51,600  -  -  -  -  51,600 
- พนกังาน 725,716  -  -  (39,366)  -  686,350 
 777,316  -  -  (39,366)  -  737,950 
ESOP - Grant IV            
- กรรมการ -  56,800  -  -  -  56,800 
- พนกังาน -  653,900  -  (5,200)  -  648,700 
 -  710,700  -  (5,200)  -  705,500 
รวม 1,791,200  710,700  -  (78,202)  (372,300) 2,051,398 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีออกให ้
ณ วนัทีใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานทีสาํคญัดงันี  

ครังที 1 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 183.499  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 262.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 206.672  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ทีคาดหวงั ร้อยละ 23.51 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 4.16 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 3.07 

รายการระหว่างปี
ณ วันที่

1 มกราคม 2559 ออกให้ ใช้สิทธิ ริบคืน รับคืน
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

(หน่วย)

	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
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ครังที 2 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 101.617  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 240.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 211.816  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ทีคาดหวงั ร้อยละ 25.15 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.00 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 3.08 

ครังที 3 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 82.907  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 236.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 249.938  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ทีคาดหวงั ร้อยละ 22.99 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.28 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 2.34 

ครังที 4 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 67.742  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 165.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ทีคาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 1.72 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จาํนวน 
35 ลา้นบาท และ 35 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2558 : 31 ลา้นบาท และ 31 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ส่วนเกนิจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เกดิขึนจริง 
ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เกิดขึ นจริงประกอบด้วยผลรวมการเปลียนแปลง
สัดส่วนของเงินลงทุนจนกระทังมีการขายหรือจาํหน่าย 

รายงานประจำาปี 2559 200

รายงานทางการเงิน
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ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย 
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ย
ผลรวมการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือขายจนกระทังมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ งเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทั 
หน่วยงานธุรกิจทีสําคญันี ผลิตสินคา้และให้บริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก 
เนืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกัน ประธานเจา้หน้าทีบริหารสอบทาน
รายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่
ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี   

ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คลือนทีและศูนยใ์หข้่าวสารทางโทรศพัท ์
ส่วนงาน 2 ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนที 
ส่วนงาน 3 บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างนี  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้
กาํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยประธาน
เจา้หน้าทีบริหารของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนัน
เป็นขอ้มูลทีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

	24.	 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
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ข้อมูลตามส่วนทีรายงาน 
ผลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มดีงันี 

หน่วย : ล้านบาท 
 บริการโทรศัพท์เคลือนที    บริการสือสารข้อมูล   
 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 ทางโทรศัพท์  เคลือนที  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 126,046 126,435 23,947 27,827 2,157 1,014 152,150 155,276 
         
รายไดจ้ากการลงทุน  184 268 18 14 2 9 204 291 
ตน้ทุนทางการเงิน (4,233) (1,958) (2) (2) (1) - (4,236) (1,960) 
ค่าเสือมราคาและ         

ค่าตดัจาํหน่าย (20,950) (20,291) (6) (7) (711) (197) (21,667) (20,495) 
ค่าใชจ่้ายทีมีสาระสาํคญั (23,011) (15,064) (2,691) (1,119) (30) (111) (25,732) (16,294) 
กาํไร (ขาดทุน) ของ         

ส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 39,354 51,185 (3,694) (1,476) 205 (555) 35,865 49,154 

สินทรัพย์และหนีสินตามส่วนงาน ณ วนัที 31 ธันวาคม มดีงันี 
หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลือนที    บริการสือสารข้อมูล   
 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 ทางโทรศัพท์  เคลือนที  อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 
สินทรัพยส่์วนงาน 262,117 170,199 7,375 9,892 6,178 1,670 275,670 181,761 
หนี สินส่วนงาน 222,805 127,207 4,932 4,758 5,225 1,303 232,962 133,268 

มูลค่าการเพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีมสีาระสําคญั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มดีงันี 
หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลือนที    บริการสือสารข้อมูล   
 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 ทางโทรศัพท์  เคลือนที  อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 
รายจ่ายฝ่ายทุน 117,087 73,816 1 4 3,104 1,684 120,192 75,504 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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รายไดจ้ากการลงทุน  184 268 18 14 2 9 204 291 
ตน้ทุนทางการเงิน (4,233) (1,958) (2) (2) (1) - (4,236) (1,960) 
ค่าเสือมราคาและ         

ค่าตดัจาํหน่าย (20,950) (20,291) (6) (7) (711) (197) (21,667) (20,495) 
ค่าใชจ่้ายทีมีสาระสาํคญั (23,011) (15,064) (2,691) (1,119) (30) (111) (25,732) (16,294) 
กาํไร (ขาดทุน) ของ         

ส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 39,354 51,185 (3,694) (1,476) 205 (555) 35,865 49,154 

สินทรัพย์และหนีสินตามส่วนงาน ณ วนัที 31 ธันวาคม มดีงันี 
หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลือนที    บริการสือสารข้อมูล   
 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 ทางโทรศัพท์  เคลือนที  อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 
สินทรัพยส่์วนงาน 262,117 170,199 7,375 9,892 6,178 1,670 275,670 181,761 
หนี สินส่วนงาน 222,805 127,207 4,932 4,758 5,225 1,303 232,962 133,268 

มูลค่าการเพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีมสีาระสําคญั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มดีงันี 
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รายจ่ายฝ่ายทุน 117,087 73,816 1 4 3,104 1,684 120,192 75,504 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  
กลุ่มบริษทัและบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพย์
ในต่างประเทศทีมีสาระสาํคญั 

ลูกค้ารายใหญ่ 
ไม่มีลูกคา้รายใดรายหนึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ เนืองจากลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก 
ซึ งไดแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทังภาคธุรกิจและผูใ้ชบ้ริการรายยอ่ยทัวไป 

25. รายได้จากการให้บริการภายใต้ข้อบังคับของ กสทช. 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการภายใตข้อ้บงัคบัของ กสทช. ของบริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558 
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบทีหนึง  - 1 
รายไดค้่าบริการอืน  4,950 31,530 
รวม  4,950 31,531 

26. รายได้จากการลงทุน 
รายไดจ้ากการลงทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
เงนิปันผลรับ         
บริษทัยอ่ย 10, 34 - - 28,009 36,725 
อืน ๆ   - 40 - 20 
  - 40 28,009 36,745 
ดอกเบียรับ      
บริษทัยอ่ย 34 - - 1,508 1,520 
บริษทัร่วม 34 - 2 - - 
สถาบนัการเงิน  204 249 23 49 
  204 251 1,531 1,569 
รวม  204 291 29,540 38,314 

	 ข้อมูลตามส่วนที่รายงาน

	 ส่วนงานภูมิศาสตร์
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	 ลูกค้ารายใหญ่

	25.	 รายได้จากการให้บริการภายใต้ข้อบังคับของ	กสทช.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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27. รายได้จากการดําเนินงานอืน 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
หนี สูญไดรั้บคืน  112 111 34 33 
รายไดค้่าบริหารจดัการ 34 - - 1,542 209 
อืนๆ 34 252 337 87 267 
รวม  364 448 1,663 509 

28. กองทุนสํารองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทับนพืนฐาน
ความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 
ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัรา
ร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเลียงชีพ 
ตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายตามหนา้ที ค่าใชจ้่าย
ตามลกัษณะทีมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 11 15,465 10,153 127 289 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพย ์     
   ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 12 - 8,606 - 8,606 
ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี 
  โทรคมนาคม 

 
14 

 
5,545 

 
1,200 

 
- 

 
- 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยที์ไม่มีตวัตน  15 658 536 25 41 
หนีสงสยัจะสูญและหนี สูญ (หนี สูญไดรั้บคืน) 7 1,538 1,315 (2) - 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  16,012 6,901 22 138 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน  8,182 8,078 772 1,183 

	27.	 รายได้จากการดำาเนินงานอื่น

2559 25592558
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30. ต้นทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
บริษทัยอ่ย 34 - - 91 57 
บริษทัร่วมและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 34 35 5 6 - 
สถาบนัการเงิน  4,201 1,954 521 653 
รวม 4,236 1,959 618 710 

31. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  6,513 9,666 - - 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  28 14 - 1 
  6,541 9,680 - 1 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 16     
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว  (1,366) 319 (803) 600 
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,175 9,999 (803) 601 
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หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  6,513 9,666 - - 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  28 14 - 1 
  6,541 9,680 - 1 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 16     
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว  (1,366) 319 (803) 600 
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,175 9,999 (803) 601 

	30.	 ต้นทุนทางการเงิน

	31.	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2559 25592558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
หมายเหตุ

2559 25592558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
หมายเหตุ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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30. ต้นทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
บริษทัยอ่ย 34 - - 91 57 
บริษทัร่วมและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 34 35 5 6 - 
สถาบนัการเงิน  4,201 1,954 521 653 
รวม 4,236 1,959 618 710 

31. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  6,513 9,666 - - 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  28 14 - 1 
  6,541 9,680 - 1 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 16     
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว  (1,366) 319 (803) 600 
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,175 9,999 (803) 601 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)205

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงนิได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงนิได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงนิได้ 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (637)  129  (508) 

รวม (637)  129  (508) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงนิได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงนิได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงนิได้ 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14  (3)  11 

รวม 14  (3)  11 
 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงนิได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงนิได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงนิได้ 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (637)  129  (508) 

รวม (637)  129  (508) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงนิได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงนิได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงนิได้ 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14  (3)  11 

รวม 14  (3)  11 
 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษีทีแทจ้ริงสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  35,865  49,154 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 7,173 20 9,831 
รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี  -  (6) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  97  9 
รายจ่ายฝ่ายทุนทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน  (835)  - 
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  (1,281)  (1,042) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  28  14 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  (7)  (32) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
- 

  
1,087 

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  138 
รวม 14 5,175 20 9,999 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  29,159  39,198 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,832 20 7,840 
รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี  (5,602)  (7,349) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  (17)  58 
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  (1,016)  (1,109) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  -  1 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  1,022 
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  138 
รวม (3) (803) 2 601 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงนิได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงนิได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงนิได้ 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (637)  129  (508) 

รวม (637)  129  (508) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงนิได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงนิได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงนิได้ 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14  (3)  11 

รวม 14  (3)  11 
 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2559

งบการเงินรวม

2558

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)ล้านบาท ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษีทีแทจ้ริงสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  35,865  49,154 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 7,173 20 9,831 
รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี  -  (6) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  97  9 
รายจ่ายฝ่ายทุนทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน  (835)  - 
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  (1,281)  (1,042) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  28  14 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  (7)  (32) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
- 

  
1,087 

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  138 
รวม 14 5,175 20 9,999 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  29,159  39,198 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,832 20 7,840 
รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี  (5,602)  (7,349) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  (17)  58 
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  (1,016)  (1,109) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  -  1 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  1,022 
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  138 
รวม (3) (803) 2 601 

ก่อนภาษีเงินได้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

ภาษีเงินได้

2558
งบการเงินรวม

ก่อนภาษีเงินได้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

ภาษีเงินได้

2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำาปี 2559 206

รายงานทางการเงิน



2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)ล้านบาท ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษีทีแทจ้ริงสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  35,865  49,154 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 7,173 20 9,831 
รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี  -  (6) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  97  9 
รายจ่ายฝ่ายทุนทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน  (835)  - 
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  (1,281)  (1,042) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  28  14 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  (7)  (32) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
- 

  
1,087 

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  138 
รวม 14 5,175 20 9,999 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  29,159  39,198 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,832 20 7,840 
รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี  (5,602)  (7,349) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  (17)  58 
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  (1,016)  (1,109) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  -  1 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  1,022 
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  138 
รวม (3) (803) 2 601 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัที 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัรา
รัษฎากรซึ งมีผลบงัคบัใช้ตังแต่วนัที 11 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจดัเก็บอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา
ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัที 
31 ธนัวาคม 2558 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที  42) พ.ศ. 2559 ซึ งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วนัที  
5 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และ 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  

32. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
กาํไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท 
   (ขันพืนฐาน) 30,667 39,152 29,962 38,597 
จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลียถ่วงนําหนกั 
   (ขันพืนฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 
กาํไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 10.31 13.17  10.08 12.98 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)207

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนัก
หลงัจากทีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
(ขันพืนฐาน) 30,667 39,152 29,962 38,597 

กาํไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 30,667 39,152 29,962 38,597 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั 
(ขันพืนฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลียถ่วงนําหนกั 
(ปรับลด) 2,973 2,973 2,973 2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 10.31 13.17 10.08 12.98 

33. เงินปันผล 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทเมือวนัที  24 มีนาคม 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.00 บาท ทังนี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.04 บาท เมือวนัที 2 กนัยายน 2557 ดงันันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 
5.96 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 17,718 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมือวนัที 
22 เมษายน 2558 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที  3 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 19,324 ลา้นบาท เงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมือวนัที 1 กนัยายน 2558 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัที 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัรา
รัษฎากรซึ งมีผลบงัคบัใช้ตังแต่วนัที 11 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจดัเก็บอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา
ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัที 
31 ธนัวาคม 2558 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที  42) พ.ศ. 2559 ซึ งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วนัที  
5 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และ 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  

32. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
กาํไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท 
   (ขันพืนฐาน) 30,667 39,152 29,962 38,597 
จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลียถ่วงนําหนกั 
   (ขันพืนฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 
กาํไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 10.31 13.17  10.08 12.98 

	32.	 กำาไรต่อหุ้น

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

2559 25592558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559 25592558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัที 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัรา
รัษฎากรซึ งมีผลบงัคบัใช้ตังแต่วนัที 11 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจดัเก็บอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา
ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัที 
31 ธนัวาคม 2558 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที  42) พ.ศ. 2559 ซึ งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วนัที  
5 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และ 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  

32. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
กาํไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท 
   (ขันพืนฐาน) 30,667 39,152 29,962 38,597 
จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลียถ่วงนําหนกั 
   (ขันพืนฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 
กาํไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 10.31 13.17  10.08 12.98 

	 กำาไรต่อหุ้นปรับลด

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนัก
หลงัจากทีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
(ขันพืนฐาน) 30,667 39,152 29,962 38,597 

กาํไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 30,667 39,152 29,962 38,597 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั 
(ขันพืนฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลียถ่วงนําหนกั 
(ปรับลด) 2,973 2,973 2,973 2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 10.31 13.17 10.08 12.98 

33. เงินปันผล 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทเมือวนัที  24 มีนาคม 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.00 บาท ทังนี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.04 บาท เมือวนัที 2 กนัยายน 2557 ดงันันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 
5.96 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 17,718 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมือวนัที 
22 เมษายน 2558 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที  3 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 19,324 ลา้นบาท เงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมือวนัที 1 กนัยายน 2558 

รายงานประจำาปี 2559 208

รายงานทางการเงิน
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนัก
หลงัจากทีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
(ขันพืนฐาน) 30,667 39,152 29,962 38,597 

กาํไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 30,667 39,152 29,962 38,597 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั 
(ขันพืนฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลียถ่วงนําหนกั 
(ปรับลด) 2,973 2,973 2,973 2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 10.31 13.17 10.08 12.98 

33. เงินปันผล 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทเมือวนัที  24 มีนาคม 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.00 บาท ทังนี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.04 บาท เมือวนัที 2 กนัยายน 2557 ดงันันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 
5.96 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 17,718 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมือวนัที 
22 เมษายน 2558 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที  3 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 19,324 ลา้นบาท เงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมือวนัที 1 กนัยายน 2558 

	33.	 เงินปันผล
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ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทเมือวนัที  29 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.99 บาท ทังนี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เมือวนัที 1 กนัยายน 2558 ดงันันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 
6.49 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 19,295 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมือวนัที 
22 เมษายน 2559 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมือวนัที  4 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 5.79 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 17,214 ลา้นบาท เงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 1 กนัยายน 2559 

34. บุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 
กิจการและบุคคลทีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทั
ทังทางตรงหรือทางออ้มไม่วา่จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือ
กิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บุคคลทีเป็นเจา้ของส่วนได้เสียใน
สิทธิออกเสียงของบริษทัซึ งทาํให้ผูเ้ป็นเจา้ของดงักล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ 
ผูบ้ริหารสําคญัรวมทังกรรมการและพนักงานของบริษทัและสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกบับุคคล
เหล่านัน กิจการและบุคคลทังหมดเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันซึ งอาจมีขึ นได้ ต้องคาํนึงถึง
รายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทัและ
บริษทัไดคิ้ดราคาซือ-ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลทีเกียวโยงกนัดว้ยราคาทีสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนันๆ แลว้ โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ในปี 2558 รายการค่าทีปรึกษา
และบริหารงานคิดราคาตามทีตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์ในขณะทีรายการ
ดงักล่าวคาํนวณจากสัดส่วนการทาํงานทีบริษทัไดท้าํให้กบับริษทัผูว้า่จา้งในปี 2559 โดยมีผลบงัคบัใช้
ตังแต่วนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)209
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ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทเมือวนัที  29 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.99 บาท ทังนี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เมือวนัที 1 กนัยายน 2558 ดงันันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 
6.49 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 19,295 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมือวนัที 
22 เมษายน 2559 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมือวนัที  4 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 5.79 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 17,214 ลา้นบาท เงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 1 กนัยายน 2559 

34. บุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 
กิจการและบุคคลทีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทั
ทังทางตรงหรือทางออ้มไม่วา่จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือ
กิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บุคคลทีเป็นเจา้ของส่วนได้เสียใน
สิทธิออกเสียงของบริษทัซึ งทาํให้ผูเ้ป็นเจา้ของดงักล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ 
ผูบ้ริหารสําคญัรวมทังกรรมการและพนักงานของบริษทัและสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกบับุคคล
เหล่านัน กิจการและบุคคลทังหมดเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันซึ งอาจมีขึ นได้ ต้องคาํนึงถึง
รายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทัและ
บริษทัไดคิ้ดราคาซือ-ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลทีเกียวโยงกนัดว้ยราคาทีสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนันๆ แลว้ โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ในปี 2558 รายการค่าทีปรึกษา
และบริหารงานคิดราคาตามทีตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์ในขณะทีรายการ
ดงักล่าวคาํนวณจากสัดส่วนการทาํงานทีบริษทัไดท้าํให้กบับริษทัผูว้า่จา้งในปี 2559 โดยมีผลบงัคบัใช้
ตังแต่วนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ความสัมพนัธ์ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี  

ชือกจิการ ประเทศทีจดัตัง 
/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
   และกิจการทีเกียวขอ้งกนั  
   (“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“อินทชั”) ซึ งเป็น 
ผู ้ถือหุ้นที มี อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัทและมี
กรรมการร่วมกนั 

SingTel Strategic Investments Pte Ltd. 
   และกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
   (“กลุ่ม SingTel”) 

สิงคโปร์ SingTel Strategic Investments Pte Ltd.  (“SingTel”)               
ซึงเป็นผูถื้อหุน้ทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั 

บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ไทย บริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ไทย การร่วมคา้ 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ทีมีกรรมการบริษทัร่วมกนั 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี   
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
รายได้จากการให้บริการ      
บริษทัยอ่ย - -  4,593 24,377 
กลุ่มอินทชั 31 34  - 9 
กลุ่ม SingTel 402 649  1 150 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 135 2  - - 
รวม 568 685  4,594 24,536 
      
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืนๆ      
บริษทัยอ่ย - -  22 365 

	34.	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์

ประเทศที่จัดตั้ง

/สัญชาติ

รายงานประจำาปี 2559 210

รายงานทางการเงิน
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ความสัมพนัธ์ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี  

ชือกจิการ ประเทศทีจดัตัง 
/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
   และกิจการทีเกียวขอ้งกนั  
   (“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“อินทชั”) ซึ งเป็น 
ผู ้ถือหุ้นที มี อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัทและมี
กรรมการร่วมกนั 

SingTel Strategic Investments Pte Ltd. 
   และกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
   (“กลุ่ม SingTel”) 

สิงคโปร์ SingTel Strategic Investments Pte Ltd.  (“SingTel”)               
ซึงเป็นผูถื้อหุน้ทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั 

บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ไทย บริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ไทย การร่วมคา้ 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ทีมีกรรมการบริษทัร่วมกนั 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี   
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
รายได้จากการให้บริการ      
บริษทัยอ่ย - -  4,593 24,377 
กลุ่มอินทชั 31 34  - 9 
กลุ่ม SingTel 402 649  1 150 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 135 2  - - 
รวม 568 685  4,594 24,536 
      
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืนๆ      
บริษทัยอ่ย - -  22 365 

2559 25592558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 91 - 

ความสัมพนัธ์ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี  

ชือกจิการ ประเทศทีจดัตัง 
/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
   และกิจการทีเกียวขอ้งกนั  
   (“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“อินทชั”) ซึ งเป็น 
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กรรมการร่วมกนั 

SingTel Strategic Investments Pte Ltd. 
   และกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
   (“กลุ่ม SingTel”) 

สิงคโปร์ SingTel Strategic Investments Pte Ltd.  (“SingTel”)               
ซึงเป็นผูถื้อหุน้ทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั 

บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ไทย บริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ไทย การร่วมคา้ 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ทีมีกรรมการบริษทัร่วมกนั 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี   
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
รายได้จากการให้บริการ      
บริษทัยอ่ย - -  4,593 24,377 
กลุ่มอินทชั 31 34  - 9 
กลุ่ม SingTel 402 649  1 150 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 135 2  - - 
รวม 568 685  4,594 24,536 
      
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืนๆ      
บริษทัยอ่ย - -  22 365 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 28,009 36,725 
     
ดอกเบียรับ     
บริษทัยอ่ย - -    1,508 1,520 
บริษทัร่วม - 2 - - 
รวม - 2 1,508 1,520 
     
รายได้อืน     
บริษทัยอ่ย - - 1,577 310 
กลุ่มอินทชั 9 8 - 1 
รวม 9 8 1,577 311 
     
ค่าเช่าและค่าบริการอืน     
บริษทัยอ่ย - - 3,732 8,838 
กลุ่มอินทชั 519 498 1 20 
กลุ่ม SingTel 283 464 95 74 
บริษทัร่วม 176 43 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 1 - - - 
รวม 979 1,005 3,828 8,932 
     
ค่าโฆษณา     
กลุ่มอินทชั 1 22 - 3 
     
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย     

บริษทัยอ่ย - - 2 15 
     
ค่านายหน้า     
บริษทัยอ่ย - - 12 253 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)211
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 92 - 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 28,009 36,725 
     
ดอกเบียรับ     
บริษทัยอ่ย - -    1,508 1,520 
บริษทัร่วม - 2 - - 
รวม - 2 1,508 1,520 
     
รายได้อืน     
บริษทัยอ่ย - - 1,577 310 
กลุ่มอินทชั 9 8 - 1 
รวม 9 8 1,577 311 
     
ค่าเช่าและค่าบริการอืน     
บริษทัยอ่ย - - 3,732 8,838 
กลุ่มอินทชั 519 498 1 20 
กลุ่ม SingTel 283 464 95 74 
บริษทัร่วม 176 43 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 1 - - - 
รวม 979 1,005 3,828 8,932 
     
ค่าโฆษณา     
กลุ่มอินทชั 1 22 - 3 
     
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย     

บริษทัยอ่ย - - 2 15 
     
ค่านายหน้า     
บริษทัยอ่ย - - 12 253 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
ผลประโยชน์ระยะสัน 141 199 141 199 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 9 10 9 10 
รวม 150 209 150 209 
     
ซือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืนๆ     
บริษทัยอ่ย - - - 10 
กลุ่มอินทชั 130 59 - - 
บริษทัร่วม 27 - - - 
รวม 157 59 - 10 
     

ต้นทุนทางการเงนิ     

บริษทัยอ่ย - - 91 57 
กลุ่มอินทชั 2 1 - - 
บริษทัร่วม 6 3 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 27 1 6 - 
รวม 35 5 97 57 
     
เงนิปันผลจ่าย     
อินทชั 14,768 14,984 14,768 14,984 
SingTel 8,514 8,638 8,514 8,638 
รวม 23,282 23,622 23,282 23,622 

รายงานประจำาปี 2559 212

รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด        
เงินฝากธนาคาร        
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 113  199  1  - 
        
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน     
ลูกหนีการค้า      
บริษทัยอ่ย - - 49 711 
กลุ่มอินทชั 6 4 - - 
กลุ่ม SingTel 19 1 4 - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 31 - - - 
 56 5 53 711 
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย - - 3 910 
กลุ่มอินทชั 3 2 - - 
กลุ่ม SingTel 8 4 - - 
บริษทัร่วม 1 - - - 
 12 6 3 910 
รวมลูกหนีการค้า 68 11 56 1,621 
     
ลูกหนีอืน     
- ดอกเบียคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 123 508 
รวมลูกหนีอืน - - 123 508 
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 68 11 179 2,129  
เงนิปันผลค้างรับ      
บริษทัยอ่ย - - 12,093 19,944  
เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 39,244 44,244 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีเงินให้กูย้ ืมระยะสั นแก่บริษทัย่อยเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมือทวงถาม ซึ งมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 2.84 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: เฉลียร้อยละ 3.67 ต่อปี)  

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด        
เงินฝากธนาคาร        
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 113  199  1  - 
        
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน     
ลูกหนีการค้า      
บริษทัยอ่ย - - 49 711 
กลุ่มอินทชั 6 4 - - 
กลุ่ม SingTel 19 1 4 - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 31 - - - 
 56 5 53 711 
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย - - 3 910 
กลุ่มอินทชั 3 2 - - 
กลุ่ม SingTel 8 4 - - 
บริษทัร่วม 1 - - - 
 12 6 3 910 
รวมลูกหนีการค้า 68 11 56 1,621 
     
ลูกหนีอืน     
- ดอกเบียคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 123 508 
รวมลูกหนีอืน - - 123 508 
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 68 11 179 2,129  
เงนิปันผลค้างรับ      
บริษทัยอ่ย - - 12,093 19,944  
เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 39,244 44,244 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีเงินให้กูย้ ืมระยะสั นแก่บริษทัย่อยเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมือทวงถาม ซึ งมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 2.84 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: เฉลียร้อยละ 3.67 ต่อปี)  

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)213
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกนั     
ณ วนัที 1 มกราคม - 95 44,244 35,590 
เพิมขึน - - 25,839 39,157 
ลดลง - (95) (30,839) (30,503) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม - - 39,244 44,244 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
เงนิมดัจาํค่าเช่าระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  -  742 
     
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน     
เจ้าหนีการค้า     
บริษทัยอ่ย - - 199 195 
กลุ่มอินทชั 25 89 - 1 
กลุ่ม SingTel 269 229 20 68 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน - 5 - - 
บริษทัร่วม 6 - - - 
รวมเจ้าหนีการค้า 300 323 219 264 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
เจ้าหนีอืน     
- เจา้หนี อืน     

บริษทัยอ่ย - - - 273 
 - - - 273 
        
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 111 584 
กลุ่มอินทชั 50 91 - - 
กลุ่ม SingTel 22 31 15 16 
บริษทัร่วม 17 10 - - 

 89 132 126 600 
รวมเจ้าหนีอืน 89 132 126 873 
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 389 455 345 1,137 
     
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงนิ     
บริษทัร่วม 85 72 - - 
     
เงนิกู้ยืมระยะสันจากกจิการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 6,440 6,490 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมือทวงถาม ซึ งมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 1.41 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: เฉลียร้อยละ 1.40 ต่อปี)  

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)215

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน
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รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิกู้ยืมระยะสันจากกจิการทีเกียวข้องกนั     
ณ วนัที 1 มกราคม - - 6,490 - 
เพิมขึน 4,000 - 2,523 7,190 
ลดลง (4,000) - (2,573) (700) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 17) - - 6,440 6,490 
   
  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุ่มอินทชั 37 37 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 13 13 - - 
รวม (ดูหมายเหตขุอ้ 17) 50 50 - - 

สัญญาสําคัญทีทาํกบักจิการทีเกียวข้องกนั  
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญากบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัและมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งรับเงินและ
จ่ายเงินตามอตัราและเงือนไขตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาสําคญัทีทาํกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
มีดงัต่อไปนี  

1) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและสัญญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 
ระหว่างกนั การยกเลิกและการระงบัสัญญาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษัทมีการทาํสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพืนทีและระบบพืนฐานในการติดตั ง
อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2559 2558 2559 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เพิมขึน 4,000 - 2,523 7,190 
ลดลง (4,000) - (2,573) (700) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 17) - - 6,440 6,490 
   
  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุ่มอินทชั 37 37 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 13 13 - - 
รวม (ดูหมายเหตขุอ้ 17) 50 50 - - 

สัญญาสําคัญทีทาํกบักจิการทีเกียวข้องกนั  
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญากบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัและมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งรับเงินและ
จ่ายเงินตามอตัราและเงือนไขตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาสําคญัทีทาํกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
มีดงัต่อไปนี  

1) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและสัญญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 
ระหว่างกนั การยกเลิกและการระงบัสัญญาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษัทมีการทาํสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพืนทีและระบบพืนฐานในการติดตั ง
อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
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3) บริษทัย่อยไดรั้บการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์จากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ 
จาํกดั (“ACC”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย โดย ACC จะให้บริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทังใหค้าํแนะนาํและ
แกไ้ขปัญหาในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4) บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ได้ทาํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ 
มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“TMC”) ซึ งเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดย TMC จะเป็นผูจ้ดัหาบุคลากรและ
ศูนยใ์ห้ข่าวสารทางโทรศพัท ์เพือดาํเนินการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท ์โดยคู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

5) บริษทัและกิจการทีเกียวขอ้งกนัไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั 
แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกัด ซึ งเป็นบริษัทย่อย ในการให้บริการชําระค่าสินค้าหรือบริการผ่าน 
การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจง้ 
เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้
ทําสัญญากับบริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกัด ซึ งเป็นบริษัทย่อย ในการจาํหน่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจง้เป็นหนังสือบอก
กล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

7) บริษทัและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาจา้ง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดัซึ งเป็นบริษทัย่อย 
ในการบรรจุภัณฑ์บัตรโดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

8) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาบริการเครือข่ายระหวา่งประเทศกบักลุ่ม SingTel ซึ งเป็นบริษทั
ทีเกียวขอ้งกนัโดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

9) บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบับริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ในการให้บริการ
รวบรวมข้อมูลบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลือนทีหรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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35. เครืองมือทางการเงิน 
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน 
การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทั     
มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสียงให้เป็นทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่ง
ต้นทุนที เกิดจากความเสี ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุม
กระบวนการการจดัการความเสียงของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งต่อเนืองเพือให้มันใจวา่มีความสมดุล
ระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง 

การบริหารจัดการทุน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายทีจะบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแขง็แกร่งในระดบัทีเหนือกวา่
บริษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพยายามคงสถานะอันดับเครดิตในระดับทีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ซึ งจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัมีสถานะการเงินทีมีความพร้อมและมีความคล่องตวัสูง
ในการเติบโตธุรกิจเมือเทียบกบัคู่แข่ง อนัหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนทีหลากหลาย ความสามารถ
ในการจดัหาเงินทุนทีคล่องตวั และมีระดบัตน้ทุนทีเหมาะสม 

ในระยะ 3-5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ งจาํเป็น 
ตอ้งมีการลงทุนเพิมเติม กลุ่มบริษทัและบริษัทเชือว่า กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความพร้อมทางด้าน
โครงสร้างเงินทุนเพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกัยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผา่น
การเพิมระดบัหนี สินเพือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 
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10) บริษัทและบริษัทย่อย ได้ทําสัญญาในการให้บริการรวบรวมข้อมูลบริการเสริมสําหรับ
โทรศพัทเ์คลือนที หรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) กบักิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยคู่สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

11) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทยคม 
จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยบริษทัตกลงชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอตัรา
และเงือนไขทีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลถึงวนัที 19 พฤศจิกายน 2560  

12) บริษัท ไมโม่เทค จาํกัด ซึ งเป็นบริษัทย่อย ได้ทําสัญญาบริการระบบคอมพิวเตอร์และบริการ
ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั บริษทั ไอ.ที. แอพพลิเคชัน แอนด ์
เซอร์วิซ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยสัญญามีกาํหนด 1 ปี และต่ออายุได้อีกคราวละ 1 ปี 
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

13) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิลใยแก้ว 
นาํแสงและสิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั (“IH”) ซึ งเป็นบริษทัร่วม 
โดย IH ให้บริการระบบเคเบิลใยแก้วนําแสงรวมถึงให้บริการสิ งอาํนวยความสะดวกในพืนที
เฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

14) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ซึ งเป็นบริษัทย่อย ได้ทําสัญญากับบริษัท ทีซี  
บรอดคาสติง จาํกัด ซึ งเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน  เพือรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและ
สัญญาณโทรทศัน์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

	35.	 เครื่องมือทางการเงิน

	 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
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35. เครืองมือทางการเงิน 
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน 
การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทั     
มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสียงให้เป็นทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่ง
ต้นทุนที เกิดจากความเสี ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุม
กระบวนการการจดัการความเสียงของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งต่อเนืองเพือให้มันใจวา่มีความสมดุล
ระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง 

การบริหารจัดการทุน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายทีจะบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแขง็แกร่งในระดบัทีเหนือกวา่
บริษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพยายามคงสถานะอันดับเครดิตในระดับทีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ซึ งจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัมีสถานะการเงินทีมีความพร้อมและมีความคล่องตวัสูง
ในการเติบโตธุรกิจเมือเทียบกบัคู่แข่ง อนัหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนทีหลากหลาย ความสามารถ
ในการจดัหาเงินทุนทีคล่องตวั และมีระดบัตน้ทุนทีเหมาะสม 

ในระยะ 3-5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ งจาํเป็น 
ตอ้งมีการลงทุนเพิมเติม กลุ่มบริษทัและบริษัทเชือว่า กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความพร้อมทางด้าน
โครงสร้างเงินทุนเพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกัยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผา่น
การเพิมระดบัหนี สินเพือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

	 การบริหารจัดการทุน
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ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย 
ความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี ย หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัรา
ดอกเบี ยในตลาด ซึ งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษัท 
เนืองจากดอกเบียของหลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนีและเงินกูย้มืบางส่วนมีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัและ
บริษทัมีความเสียงดา้นอตัราดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 17) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ด
ความเสียงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจวา่ดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่
มีอตัราคงที และใชเ้ครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ซึ งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลียนอตัรา
ดอกเบีย เพือใชใ้นการจดัการความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพยที์เป็น
ตราสารหนีและเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 

ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึ งเกิดจากค่าใช้จ่ายและ
เงินกูย้ืมทีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ซึ งรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ งปี เพือป้องกนัความเสียงของหนี สินทางการเงินทีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศและสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า เพือป้องกนัความเสียงของ
เงินกูย้ืมระยะยาวทีเป็นเงินตามต่างประเทศ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลาทีรายงานเป็นรายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกูย้มืทีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 

	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

	 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี ยงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 4     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  477 153 157 100 
เงินยโูร  111 3 2 2 
รวม  588 156 159 102 
      
ลูกหนีการค้า 7     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  630 59 13 8 
เงินยโูร  1 1 - 1 
รวม  631 60 13 9 
         
หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 17     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  (6,038) (9,717) (5,358) (9,717) 
รวม  (6,038) (9,717) (5,358) (9,717) 
         
เจ้าหนีการค้า 18     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  (5,450) (3,611) (15) (108) 
เงินยโูร  (1) (56) (1) (58) 
เงินเยน  (1) (166) - (5) 
เงินดอลลาร์สิงคโปร์  (19) - (19) - 
รวม  (5,471) (3,833) (35) (171) 
ยอดบัญชีทีมีความเสียงใน 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (10,290) (13,334) (5,221) (9,777) 
สญัญาแลกเปลียน      
- สญัญาซือ  6,473 8,159 4,511 8,159 
- สญัญาขาย  (1,308) - - - 

รวมสญัญาแลกเปลียน  5,165 8,159 4,511 8,159 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้  4,943 8,190 89 147 
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ  (182) 3,015 (621) (1,471) 

สัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้มีไวเ้พือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียน
สําหรับยอดบัญชีทีมีความเสี ยงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ
สาํหรับการซือภายในอนาคตบางส่วน 

2559 25592558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
หมายเหตุ

หน่วย : ล้านบาท
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี ยงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 4     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  477 153 157 100 
เงินยโูร  111 3 2 2 
รวม  588 156 159 102 
      
ลูกหนีการค้า 7     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  630 59 13 8 
เงินยโูร  1 1 - 1 
รวม  631 60 13 9 
         
หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 17     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  (6,038) (9,717) (5,358) (9,717) 
รวม  (6,038) (9,717) (5,358) (9,717) 
         
เจ้าหนีการค้า 18     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  (5,450) (3,611) (15) (108) 
เงินยโูร  (1) (56) (1) (58) 
เงินเยน  (1) (166) - (5) 
เงินดอลลาร์สิงคโปร์  (19) - (19) - 
รวม  (5,471) (3,833) (35) (171) 
ยอดบัญชีทีมีความเสียงใน 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (10,290) (13,334) (5,221) (9,777) 
สญัญาแลกเปลียน      
- สญัญาซือ  6,473 8,159 4,511 8,159 
- สญัญาขาย  (1,308) - - - 

รวมสญัญาแลกเปลียน  5,165 8,159 4,511 8,159 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้  4,943 8,190 89 147 
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ  (182) 3,015 (621) (1,471) 

สัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้มีไวเ้พือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียน
สําหรับยอดบัญชีทีมีความเสี ยงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ
สาํหรับการซือภายในอนาคตบางส่วน 

รายงานประจำาปี 2559 220

รายงานทางการเงิน
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ลูกหนี  (เจา้หนี ) ตามสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าสุทธิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สัญญาแลกเปลียน     
- สัญญาซือ     
ลูกหนีตามสญัญาแลกเปลียน 7,289 9,565 5,267 9,565 
เจา้หนีตามสญัญาแลกเปลียน* (6,473) (8,159) (4,511) (8,159) 
 816 1,406 756 1,406 
- สัญญาขาย        

ลูกหนีตามสญัญาแลกเปลียน* 1,308 - - - 
เจา้หนีตามสญัญาแลกเปลียน (1,361) - - - 
 (53) - - - 
รวมลูกหนีตามสญัญาแลกเปลียน 763 1,406 756 1,406 
        
สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า        

ลูกหนีตามสญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 4,994 8,227 91 152 
เจา้หนีตามสญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้* (4,943) (8,190) (89) (147) 
รวมลูกหนีตามสญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 51 37 2 5 

2559 25592558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558หมายเหตุ

หน่วย : ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
รวมสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัรา     
   แลกเปลียนล่วงหน้า     
ลูกหนีตามสญัญาแลกเปลียนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 13,591 17,792 5,358 9,717 
เจา้หนีตามสญัญาแลกเปลียนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ (12,777) (16,349) (4,600) (8,306) 
รวมลูกหนีตามสัญญาแลกเปลียน     
   และสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 814 1,443 758 1,411 

*  ราคาตามสญัญาของสัญญาแลกเปลียนและสญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บั
ธนาคารตังแต่เริมตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสญัญา 

การจดัประเภทสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราการแลกเปลียนล่วงหนา้ในงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 236 648 241 616 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 236 648 241 616 
     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
ลูกหนีตามสญัญาแลกเปลียนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 578 795 517 795 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 578 795 517 795 
     
รวม 814 1,443 758 1,411 

2559 25592558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559 25592558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
 

- 104 - 
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   แลกเปลียนล่วงหน้า     
ลูกหนีตามสญัญาแลกเปลียนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 13,591 17,792 5,358 9,717 
เจา้หนีตามสญัญาแลกเปลียนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ (12,777) (16,349) (4,600) (8,306) 
รวมลูกหนีตามสัญญาแลกเปลียน     
   และสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 814 1,443 758 1,411 

*  ราคาตามสญัญาของสัญญาแลกเปลียนและสญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บั
ธนาคารตังแต่เริมตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสญัญา 

การจดัประเภทสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราการแลกเปลียนล่วงหนา้ในงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 236 648 241 616 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 236 648 241 616 
     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
ลูกหนีตามสญัญาแลกเปลียนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 578 795 517 795 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 578 795 517 795 
     
รวม 814 1,443 758 1,411 

รายงานประจำาปี 2559 222

รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า ณ วนัที 
31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปลียน     
- สญัญาซือ 6,473 8,159 7,174 9,326 
- สญัญาขาย 1,308 - 1,262 - 
รวมสญัญาแลกเปลียน 7,781 8,159 8,436 9,326 
     
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 4,943 8,190 5,025 8,289 
รวม 12,724 16,349 13,461 17,615 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปลียน     
- สญัญาซือ 4,511 8,159 5,140 9,326 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 89 147 91 153 
รวม 4,600 8,306 5,231 9,479 

* มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ คือ การปรับมูลค่าของสัญญาทีบริษทั
ทาํไวก้บัธนาคารตังแต่เริมตน้ ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงานเพือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของ
สญัญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึน 

** ราคาตามสญัญาของสัญญาแลกเปลียนและสญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บั
ธนาคารตังแต่เริมตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสญัญา 

2559 25592558

ราคาตามสัญญา**

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม*

2558

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า ณ วนัที 
31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปลียน     
- สญัญาซือ 6,473 8,159 7,174 9,326 
- สญัญาขาย 1,308 - 1,262 - 
รวมสญัญาแลกเปลียน 7,781 8,159 8,436 9,326 
     
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 4,943 8,190 5,025 8,289 
รวม 12,724 16,349 13,461 17,615 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปลียน     
- สญัญาซือ 4,511 8,159 5,140 9,326 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 89 147 91 153 
รวม 4,600 8,306 5,231 9,479 

* มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ คือ การปรับมูลค่าของสัญญาทีบริษทั
ทาํไวก้บัธนาคารตังแต่เริมตน้ ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงานเพือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของ
สญัญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึน 

** ราคาตามสญัญาของสัญญาแลกเปลียนและสญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บั
ธนาคารตังแต่เริมตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสญัญา 

2559 25592558

ราคาตามสัญญา**

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม*

2558

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า ณ วนัที 
31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปลียน     
- สญัญาซือ 6,473 8,159 7,174 9,326 
- สญัญาขาย 1,308 - 1,262 - 
รวมสญัญาแลกเปลียน 7,781 8,159 8,436 9,326 
     
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 4,943 8,190 5,025 8,289 
รวม 12,724 16,349 13,461 17,615 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปลียน     
- สญัญาซือ 4,511 8,159 5,140 9,326 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 89 147 91 153 
รวม 4,600 8,306 5,231 9,479 

* มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ คือ การปรับมูลค่าของสัญญาทีบริษทั
ทาํไวก้บัธนาคารตังแต่เริมตน้ ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงานเพือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของ
สญัญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึน 

** ราคาตามสญัญาของสัญญาแลกเปลียนและสญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บั
ธนาคารตังแต่เริมตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสญัญา 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)223

รา
ยง
าน
ทา
งก
าร
เงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ความเสียงทางด้านสินเชือ 
ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี แก่กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตามเงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางดา้นสินเชือดงักล่าวอยา่งสมําเสมอ 
โดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัสินรอบระยะเวลา
ทีรายงานไม่พบวา่มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั 

ความเสียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพือทาํให้
ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน 
สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2558 มีดงันี  (31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 
   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์หมุนเวยีน        

เงินลงทุนเผือขาย 305  -  305  -  305 
 

	 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

	 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ความเสียงทางด้านสินเชือ 
ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี แก่กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตามเงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางดา้นสินเชือดงักล่าวอยา่งสมําเสมอ 
โดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัสินรอบระยะเวลา
ทีรายงานไม่พบวา่มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั 

ความเสียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพือทาํให้
ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน 
สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2558 มีดงันี  (31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 
   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์หมุนเวยีน        

เงินลงทุนเผือขาย 305  -  305  -  305 
 

รายงานประจำาปี 2559 224

รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  (เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม) 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 
   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 
วนัที 31 ธันวาคม 2559        

สญัญาแลกเปลียนและสญัญา 
อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 12,776  -  -  13,461  13,461 

หุน้กู ้ 31,600  -  32,082  -  32,082 
          
วนัที 31 ธันวาคม 2558          
สญัญาแลกเปลียนและสญัญา 

อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 16,349  -  - 17,615  17,615 
หุน้กู ้ 16,600  -  17,958 -  17,958 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 
   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 
วนัที 31 ธันวาคม 2559        

สญัญาแลกเปลียนและสญัญา 
อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 4,600  -  -  5,231  5,231 

          
วนัที 31 ธันวาคม 2558          
สญัญาแลกเปลียนและสญัญา 

อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 8,306  -  - 9,479  9,479 
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สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  (เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม) 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 
   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 
วนัที 31 ธันวาคม 2559        
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อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 12,776  -  -  13,461  13,461 

หุน้กู ้ 31,600  -  32,082  -  32,082 
          
วนัที 31 ธันวาคม 2558          
สญัญาแลกเปลียนและสญัญา 

อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 16,349  -  - 17,615  17,615 
หุน้กู ้ 16,600  -  17,958 -  17,958 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม
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ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี ถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัทีต่างกนัของลาํดบัชันมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ มีดงันี  

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ
หนี สินอยา่งเดียวกนั ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ันหรือ
หนี สินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับเงินลงทุนเผือขาย ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ งใช้
กระแสเงินสดตามสัญญาและอตัราคิดลดทีเกียวขอ้งกบัตลาด 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้
ทีมีการซือขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน 

สําหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 สําหรับมูลค่ายติุธรรมของ
สัญญาแลกเปลียนและสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ โดยใชอ้ตัราทีกาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริษทั
และบริษทัดว้ยการพิจารณาเงือนไขในตลาดทีมีอยู ่ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี และเจา้หนี การคา้ ลูกหนีและเจา้หนี อืน เป็นมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัราคาทีบนัทึก
ในบญัชี 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกัน เป็นมูลค่าทีใกล้เคียงกบัราคาที
บนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่ของเครืองมือทางการเงินเหล่านี มีดอกเบียในอตัราตลาด 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาว เป็นมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัราคาทีบนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่
ของเครืองมือทางการเงินเหล่านี มีดอกเบียในอตัราตลาด 

	 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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36. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไม่เกียวข้องกนั 
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้าน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาทียงัไม่ไดรั้บรู้     
อาคารและอปุกรณ์     

เงินบาท 14,927 21,174 1 33 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 129 385 - - 
เงินเยน 50 82 - - 
เงินยโูร 1 - - - 
เงินดอลลาร์สิงคโปร์ - 3 - - 

     
ค่าบํารุงรักษา     

เงินบาท 1,880 2,025 31 507 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 15 23 - 1 
เงินเยน - 12 - 7 

     
ใบสังซือสินค้าและวสัดุคงเหลือ     

เงินบาท 7,236 5,146 - - 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 37 124 - - 

	36.	 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2559 25592558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

หน่วย : ล้าน
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที 
   ยกเลกิไม่ได้ 

    

ภายในหนึงปี 3,101 2,099 124 221 
หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,750 2,339 238 56 
หลงัจากหา้ปี 74 6 - - 
รวม 5,925 4,444 362 277 
     
ภาระผูกพนัอืน     
สญัญาแลกเปลียนและสญัญาซือขาย     
   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 11,416 16,349 4,600 8,306 
หนงัสือคําประกนัจากธนาคาร     
   - ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี 
         โทรคมนาคมคา้งจ่าย 

 
94,275 

 
21,928 

 
- 

 
- 

   - อืนๆ 1,687 1,052 227 259 
รวม 107,378 39,329 4,827 8,565 

สัญญาทีสําคัญ 
- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสําหรับทีทาํการสํานกังาน รถยนต ์คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน 

โดยมีระยะเวลาการเช่าตังแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายไุด ้
- กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ ง โดยกลุ่มบริษัทได้รับบริการด้านการใช้

โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมและการบริการทัวไปอืน ตามทีระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษทัจะ
จ่ายค่าธรรมเนียมจากการบริการในอตัราตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสินสุดลงก็
ต่อเมือฝ่ายหนึงฝ่ายใดยืนจดหมายบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั 

2559 25592558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

หน่วย : ล้านบาท

	 สัญญาที่สำาคัญ
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37. หนีสินทีอาจเกดิขึน 
กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ทีจ่าย ฉบบัลงวนัที 18 มกราคม 2556 
ให้บริษทั และบริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย จ่ายชาํระเงินเพิมจาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท 
และ 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากกรณีการหกัภาษีเงินได ้ณ ทีจ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทนโดยไดน้าํ
เงินค่าภาษีสรรพสามิตทีไดจ่้ายไวแ้ลว้มาหกัออก ซึ งกรมสรรพากรพิจารณาวา่เงินค่าภาษีสรรพสามิตถือเป็น
ส่วนหนึงของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดงันันการทีบริษทัและ DPC นาํส่งภาษีจากจาํนวนเงินทีนาํภาษี
สรรพสามิตมาหักออกเป็นการนําส่งภาษีทีไม่ครบถ้วน ต้องรับผิดชําระเงินเพิมตามจาํนวนดงักล่าว 
บริษทัและ DPC ไดย้ืนอุทธรณ์คดัคา้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขณะนีกรณีดงักล่าวอยูใ่นขันตอน
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

38. เหตุการณ์สําคัญ ข้อพพิาททางการค้าและคดีความทีสําคัญ 
เฉพาะบริษัท 

1) กรณีการนําภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่างบริษทักบับริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมือว ันที  22 มกราคม 2551 ทีโอทีได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทคดีหมายเลขดําที  9/2551 ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพือเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่ง
รายไดเ้พิมเติมอีกประมาณ 31,463 ลา้นบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลือนที 
พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินดงักล่าว นบัตังแต่วนัที 10 มกราคม 2550 อนัเป็นวนั
ผดินดัจนกวา่จะชาํระเสร็จสิน  

จาํนวนเงินทีทีโอทีเรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตทีบริษทัไดน้าํส่งตังแต่วนัที 
28 มกราคม 2546 ถึงวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2550 และนาํมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซึ งเป็นการปฏิบติั
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ทังอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คลือนที อีกทังทีโอทีไดเ้คยมีหนงัสือตอบ เลขที ทศท. บย./843 ลงวนัที 10 มีนาคม 
2546 โดยระบุว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามมติคณะรัฐมนตรีแลว้ และบริษทัมีภาระเท่าเดิมตามอตัรา
ร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญา ซึ งการดาํเนินการยืนแบบชาํระภาษีสรรพสามิตดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ
ขอ้สัญญาแต่ประการใด 
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37. หนีสินทีอาจเกดิขึน 
กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ทีจ่าย ฉบบัลงวนัที 18 มกราคม 2556 
ให้บริษทั และบริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย จ่ายชาํระเงินเพิมจาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท 
และ 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากกรณีการหกัภาษีเงินได ้ณ ทีจ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทนโดยไดน้าํ
เงินค่าภาษีสรรพสามิตทีไดจ่้ายไวแ้ลว้มาหกัออก ซึ งกรมสรรพากรพิจารณาวา่เงินค่าภาษีสรรพสามิตถือเป็น
ส่วนหนึงของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดงันันการทีบริษทัและ DPC นาํส่งภาษีจากจาํนวนเงินทีนาํภาษี
สรรพสามิตมาหักออกเป็นการนําส่งภาษีทีไม่ครบถ้วน ต้องรับผิดชําระเงินเพิมตามจาํนวนดงักล่าว 
บริษทัและ DPC ไดย้ืนอุทธรณ์คดัคา้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขณะนีกรณีดงักล่าวอยูใ่นขันตอน
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

38. เหตุการณ์สําคัญ ข้อพพิาททางการค้าและคดีความทีสําคัญ 
เฉพาะบริษัท 

1) กรณีการนําภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่างบริษทักบับริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมือว ันที  22 มกราคม 2551 ทีโอทีได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทคดีหมายเลขดําที  9/2551 ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพือเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่ง
รายไดเ้พิมเติมอีกประมาณ 31,463 ลา้นบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลือนที 
พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินดงักล่าว นบัตังแต่วนัที 10 มกราคม 2550 อนัเป็นวนั
ผดินดัจนกวา่จะชาํระเสร็จสิน  

จาํนวนเงินทีทีโอทีเรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตทีบริษทัไดน้าํส่งตังแต่วนัที 
28 มกราคม 2546 ถึงวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2550 และนาํมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซึ งเป็นการปฏิบติั
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ทังอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คลือนที อีกทังทีโอทีไดเ้คยมีหนงัสือตอบ เลขที ทศท. บย./843 ลงวนัที 10 มีนาคม 
2546 โดยระบุว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามมติคณะรัฐมนตรีแลว้ และบริษทัมีภาระเท่าเดิมตามอตัรา
ร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญา ซึ งการดาํเนินการยืนแบบชาํระภาษีสรรพสามิตดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ
ขอ้สัญญาแต่ประการใด 

	 เฉพาะบริษัท

	37.	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	38.	 เหตุการณ์สำาคัญ	ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สำาคัญ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)229

รา
ยง
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ทา
งก
าร
เงิน
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เมือวนัที 20 พฤษภาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของทีโอที โดยให้
เหตุผลสรุปไดว้า่ บริษทัมิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดยบริษทัไดช้าํระหนีผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสินและ
หนีทังหมดไดร้ะงบัไปแลว้ ทีโอทีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระหนีซํ า เพือเรียกส่วนทีอา้งวา่ขาดไป 

เมือวนัที 22 กนัยายน 2554 ทีโอทีไดย้ืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 1918/2554  

เมือวนัที 11 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้ตดัสินยกคาํร้องของทีโอทีทีขอให้เพิกถอนคาํชี ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ 

2) สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“กทช.”) 

ตามพระราชบญัญติัการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษทัได้ทาํ
สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอืน โดยได้ผ่านการเห็นชอบจาก กทช.และ
ระยะเวลาการมีผลบงัคบัใชข้องสัญญาเป็นดงันี  

ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ 
1)  บริษทั โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน 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 คอมมิวนิเคชัน จาํกดั     

 (เดิมชือ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จาํกดั) 
1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 

 

รายงานประจำาปี 2559 230

รายงานทางการเงิน
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เมือวนัที 31 สิงหาคม 2550 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ืนฟ้องสาํนกังานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนประกาศฯ ดงักล่าว วนัที 15 กนัยายน 
2553 ศาลปกครองกลางได้มีคาํพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียืนฟ้องขอเพิกถอนประกาศของกทช.  
วา่ดว้ยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอทีไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดแลว้ และเมือวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอที ไดมี้หนงัสือแจง้ให้บริษทัทราบวา่ บริษทัควรรอให้
ศาลมีคาํพิพากษาเพือยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษทัดาํเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อนศาลมีคาํพิพากษาถึงทีสุดทีโอทีจะไม่รับรู้ และบริษทั
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการดงักล่าว 

บริษทัได้พิจารณาหนังสือของทีโอทีดังกล่าวและกฎหมายทีเกียวข้องประกอบกับความเห็นของที
ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่า การไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมขา้งตน้ อาจถือไดว้า่เป็นการขดัต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่า
ด้วยการใช้และเชือมต่อโครงข่าย บริษัทจึงได้ตัดสินใจปฏิบัติตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่าย 
ซึ งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัทเ์คลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) กาํหนดให้บริษทั
ตอ้งจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขันตําตามทีสัญญากาํหนด
ในแต่ละปี หรือในอัตราร้อยละของรายได้ และผลประโยชน์อืนใดทีบริษัทพึงได้รับในรอบปี  
ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ ทั งสิน จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนั น อย่างไรก็ตาม  
ค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการทีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และทีโอทีต้องการ 
รอคาํพิพากษาถึงทีสุดในเรือง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล จึงเป็นรายการทีบริษทัคาดวา่จะมีการเจรจา
ตกลงเรืองวิธีการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา เพือให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 
บริษัทจึงคํานวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามทีปฏิบัติในทางเดียวกันทั ง
อุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนทีบริษทัตอ้งจ่ายให้แก่ทีโอทีนัน 
ขึนอยู่กบัผลการตดัสินจากศาลในเรืองขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริษทักับ 
ทีโอทีในภายหลังโดยบริษัทจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดทีการเจรจาตกลงสิ นสุดลง  
ซึ งผูบ้ริหารของบริษทัเชือวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนทีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 
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อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาหนงัสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายทีเกียวขอ้งประกอบกบัความเห็น
ของทีปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัท เห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็นการขดัต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใช้และเชือมต่อโครงข่าย บริษทั  
จึงได้ตดัสินใจปฏิบติัตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่าย ซึ งเป็นไปตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายทีมีผลใช้
บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั โดยออกใบแจง้หนี เพือเรียกเก็บค่าเชือมต่อโครงข่ายจากคู่สัญญา  

ในวนัที 30 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดน้าํส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตังแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ล้านบาท ซึ งคาํนวณจากรายได้สุทธิ 
ตามอัตราและวิธีคิดคาํนวณของบริษัทให้แก่ทีโอที ซึ งต่อมาได้มีการจัดตั งคณะทํางานเจรจาเกียวกับ 
อตัราผลประโยชน์ตอบแทนจากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักบัทีโอที แต่ก็ไม่สามารถ 
มีข้อยุติร่วมกันได้ เนืองจากทีโอทีต้องการให้บริษัท ชําระเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมทีบริษทัไดรั้บทังจาํนวนตามอตัราร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษทันาํ 
ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษทัถูกผูป้ระกอบการรายอืนเรียกเก็บมาหักออกก่อน  
ในวนัที 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงได้มีหนังสือแจง้ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค่้าเชือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 
ต่อเดือน  แต่บริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้นไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อ
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554 แลว้ เมือวนัที 9 มีนาคม 
2554 เพือใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดวา่ ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  

ในวนัที  29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาท เลขที  55/2557 เรียกร้องให้บริษัทชําระเงิน 
ส่วนแบ่งรายไดข้องค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 21 - 22 เป็นจาํนวนเงินรวม 9,984 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดั
จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554  

เมือวนัที 23 สิงหาคม 2559 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็น
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 83/2559 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ เรียกร้องส่วน
แบ่งรายได้เพิมเติมของค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 
8,368 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี 
ตามหนงัสือทีโอทีแจง้มา และบริษทัขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 55/2557 ขณะนี
ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  
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3) ภาระผกูพนัในหนงัสือคําประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการบริการโทรศพัทเ์คลือนที 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าที ส่งมอบหนังสือคํ าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) (“ทีโอที”) เพือเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงาน 
โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือคําประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานทีผา่นมา  

ทีโอทีมิไดคื้นหนงัสือคําประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 17 - 21 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทังสิน 7,007 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริษทัชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณีการนําเงิน 
ค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้จากค่าเชือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมซึงเป็นขอ้พิพาททีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ทังนี  เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2554 และวนัที 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท 
สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดาํที 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมี 
คาํวินิจฉัยชี ขาดให้ทีโอทีส่งคืนหนังสือคํ าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เนืองจากบริษัทได้ชําระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญา
ทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้  

เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํชี ขาดให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ าประกนัเงิน
ประโยชน์ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 17 - 21 ให้บริษัท ต่อมาเมือวนัที  16 พฤษภาคม 2557  
ทีโอทีไดย้ืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที 660/2557 เพือขอเพิกถอนคาํชีขาดดงักล่าว 

ต่อมาเมือวนัที  19 พฤษภาคม 2557 บริษัทยืนคําร้องเป็นคดีดําที  666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง  
เพือขอให้ศาลมีคําบังคับให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ าประกันปีที  17-21 ให้แก่บริษัทตามคาํชี ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและชาํระเงินค่าธรรมเนียมทีบริษทัไดช้าํระให้แก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคําประกนัเป็น
จํานวนเงินรวม 6.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  นับแต่ว ันที ผู ้เรียกร้อง 
ชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนังสือคํ าประกนั ขณะนี คดีดงักล่าวอยู่ในขันตอนการพิจารณา 
ของศาลปกครองกลาง 
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4) กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz 

ในวนัที 25 กนัยายน 2557 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบั
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 80/2557 เพือเรียกร้องให้บริษทัชาํระ
ค่าเสียหายจากกรณีทีมีผูใ้ช้บริการในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนยา้ยผูใ้ห้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz 
ซึ งให้บริการโดยบริษทัย่อยของบริษทัเป็นจาํนวน 9,126 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัแต่วนัที 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

ในวนัที 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดย้ืนขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วน ของค่าเสียหายตังแต่พฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงสินสุดสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในเดือนกนัยายน 2558 เป็นจาํนวนเงิน 32,813 ลา้นบาท 
พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบียอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตังแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

ขณะนีขอ้พพิาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ บริษทัไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี
และไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

5) กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจากการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ดาํเนิน
กิจการบริการโทรศพัทเ์คลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั งที 6 และ 7 

เมือวนัที 30 กนัยายน 2558 บริษทัได้ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 78/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพือมีคาํชีขาดให้ขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ ครั งที 6 
ซึ งกระทาํขึนเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั งที 7 ซึ งกระทาํขึนเมือวนัที 20 กนัยายน 2545 มีผลผูกพนั
บริษทัและบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้งปฏิบติัตามจนกวา่สัญญาจะสินสุด และบริษทั
ไม่มีหน้าทีต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามทีทีโอทีได้มีหนังสือลงวนัที  29 กันยายน 2558 เรื อง 
ขอให้ชาํระผลประโยชน์ตอบแทน แจง้มายงับริษทัให้ชาํระเงินเพิมจาํนวน 72,036 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่า
การทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาครั งที 6 และ 7 เป็นการแกไ้ขสัญญาในสาระสาํคญัทาํให ้ทีโอที ไดผ้ลประโยชน์
ตอบแทนตํากวา่ทีกาํหนดในสัญญาหลกั  
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ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่าขอ้ตกลง
ต่อทา้ยสัญญาครั งที 6 และ 7 มีผลผูกพนัจนกระทังสินสุดสัญญาเมือวนัที 30 กนัยายน 2558 เนืองจาก
บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาที เกียวข้องทุกประการแล้ว อีกทั งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดเ้คยให้ความเห็นต่อกรณีการแกไ้ขสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ ระหว่างทีโอทีกบับริษทั 
เรื องเสร็จที  291/2550 ความตอนหนึ งว่า “... กระบวนการแก้ไขเพิมเติมสัญญาอนัเป็นนิติกรรมทาง
ปกครอง สามารถแยกต่างหากออกจากขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ ทีทาํขึนได ้และขอ้ตกลงต่อทา้ย
สัญญาอนุญาตฯ ทีทาํขึนนันยงัคงมีผลอยูต่ราบเท่าทียงัไม่มีการเพิกถอนหรือสินผลโดยเงือนเวลาหรือ
เหตุอืน ” ดงันันผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่าง 
มีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

ต่อมาวนัที  30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  122/2558 ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพือแก้ไขจํานวนเงินที เรียกร้อง
ผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 62,774 ล้านบาท เนืองจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณ
ส่วนแบ่งรายได ้ขอ้พิพาทนี เป็นเรืองเดียวกบัขอ้พิพาทที 78/2558 

6) ค่าเช่าสถานทีติดตังเสา และอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการ
โทรศพัทเ์คลือนที (สัญญาอนุญาตฯ) 

เมือวนัที 30 กนัยายน 2558 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลข
ดาํที 76/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการฯ สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยติุธรรม เพือมีคาํชีขาด
ให้บริษทัดาํเนินการเช่าสถานทีจาํนวน 11,883 สถานีฐาน ทีใชเ้ป็นสถานทีติดตังเสาและอุปกรณ์ในการ
ให้บริการตามสัญญาอนุญาตฯ ต่อเนืองไปอีก 2 ปี หลงัจากสัญญาอนุญาตฯ สินสุดลง หากไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้ให้บริษทัชาํระเงินค่าเช่าสถานทีพร้อมค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งตลอดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่
สินสุดสัญญาอนุญาตฯ คิดเป็นเงินจาํนวนเงิน 1,911 ลา้นบาท หรือนาํเงินจาํนวนดงักล่าวมาวางศาล 

ขณะนีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ บริษทัไม่มี
หน้าทีตอ้งชาํระค่าเช่าสถานทีติดตังเสาและอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตฯ ภายหลงัที
สัญญาอนุญาตฯ สินสุดลง เนืองจากบริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแล้ว 
ดงันันผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ
งบการเงินของบริษทั 
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7) กรณีติดตั งหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี  900 MHz บนสถานีฐานทีบริษัท  
ดิจิตอล โฟน จาํกดั ส่งมอบกรรมสิทธิ ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) 
ตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับบริษัท 
ดิจิตอลโฟน จาํกดั 

เมือวนัที  29 เมษายน 2559 กสท. ได้ยืนฟ้องบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 
(“บริษทั”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที 613/2559 เพือให้รื อถอนเครื องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ย่านความถี 900 MHz หรือย่านความถีอืน 
หรือเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของบริษทัทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 95 แห่ง  
ทีบริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ส่งมอบให ้กสท. ตามสัญญาใหด้าํเนินการฯ  โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก 
กสท. ดงันัน กสท. จึงเรียกร้องให้บริษทัชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นที กสท.อา้งเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ  ตั งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเมษายน 2559 จาํนวนเงิน 125.52 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ย 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัถดัจาก วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิน และ ค่าเสียหาย 
นบัแต่วนัฟ้องอีกเดือนละ 2.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายทีคา้งชาํระให้แก่ 
กสท.ในแต่ละเดือน จนกวา่จะดาํเนินการรือถอนอุปกรณ์ดงักล่าวออกเสร็จสิน 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ 
บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแล้ว ดงันันผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากดั (“DPC”) 

1) กรณีการนาํภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริษทั กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวนัที 9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 3/2551 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิมเติมอีก
ประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า  
พร้อมเรียกเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัด
จนกว่าจะชาํระเสร็จสินซึ งคาํนวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบียปรับทังสินจาํนวน 1,500 ลา้นบาท 
รวมเป็นเงินประมาณ 3,949 ลา้นบาท 
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ต่อมาเมือวนัที 1 ตุลาคม 2551 กสท. ได้ยืนคาํร้องขอแก้ไขจาํนวนทุนทรัพยร์วมเบี ยปรับลดลงเหลือ 
3,410 ลา้นบาท ซึ งคาํนวณจากเงินส่วนแบ่งรายไดค้า้งชาํระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ งได้รวมเบียปรับ
จาํนวน 790 ลา้นบาท และภาษีมูลค่าเพิมจาํนวน 171 ลา้นบาท 

จาํนวนเงินส่วนแบ่งรายได้ที กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที DPC  
ได้นําส่งตั งแต่วนัที 16 กันยายน 2546 ถึงวนัที  15 กันยายน 2550 และได้นํามาหักออกจากส่วนแบ่ง
รายได ้ซึ งเป็นการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2546  ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และมี
การปฏิบติัเช่นเดียวกนัทังอุตสาหกรรมโทรศพัท์เคลือนที อีกทัง กสท. เคยมีหนังสือ เลขที กสท. 603 
(กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

เมือวนัที 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของกสท. โดยให้
เหตุผลสรุปไดว้่า DPC มิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดย DPC ไดช้าํระหนี ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสินและ
หนี ทังหมดไดร้ะงบัไปแล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชาํระหนี ซํ า เพือเรียกส่วนทีอา้งว่าขาดไป 
รวมถึงเบียปรับและภาษีมูลค่าเพิมตามทีอา้งมา 

เมือวนัที 3 มิถุนายน 2554 กสท. ได้ยืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 1259/2554  

เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสินยกคาํร้องของ กสท. ทีขอให้เพิกถอนคาํชีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมาวนัที 25 สิงหาคม 2558 กสท. ไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที อ. 1070/2558 
ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

2) กรณีการนําค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge) มาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง 
DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

ตามมติในทีประชุมร่วมกนัระหวา่งบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) และ บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั (“True Move”) 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสือสาร เป็นประธาน เมือวนัที 14 มกราคม 2547 ว่าเพือให้มี
ความเท่าเทียมในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการทัง 3 ราย ทีโอทียินยอมให้ลดค่าเชือมโยงโครงข่าย
โทรศพัท์เคลือนทีจากส่วนแบ่งรายได้ทีทีโอทีได้รับจาก กสท. จาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน 
ให้แก่ DPC และ True Move ตั งแต่ปีการดาํเนินการปีที  6 เช่นเดียวกับทีทีโอทีให้ส่วนลดกับบริษัท  
โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน จาํกดั (มหาชน) (“DTAC”)  
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ต่อมาเมือวนัที  12 ตุลาคม 2549 ทีโอทีมีหนังสือแจ้ง กสท. ว่าไม่สามารถลดค่าเชือมโยงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คลือนทีให้แก่ DPC และ True Move ได ้และเรียกร้องให้ กสท. ชาํระค่าเชือมโยงโครงข่ายใน
ส่วนที DPC และ True Move ไดห้กัไวเ้ป็นส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายใหที้โอที จนครบถว้น พร้อมดอกเบียตาม
อตัราทีกฎหมายกาํหนด นบัแต่วนัครบกาํหนดชาํระจนถึงวนัทีชาํระครบถว้น  

เมือวนัที 29 กรกฎาคม 2551 กสท. ได้ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบั 
ขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 68/2551 เรียกร้องให้ DPC ชาํระค่าเชือมโยง
โครงข่ายโทรศพัท์เคลือนทีที DPC ไดห้กัไวจ้าํนวน 154 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของ
ปีดาํเนินการที 7-10) พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว 
นบัแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีตังแต่ปีที 7 ถึงปีที 10 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

เมือวนัที  15 ตุลาคม 2552 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับ 
ขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 96/2552 เรียกร้องให้ DPC ชาํระค่าเชือมโยง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คลือนทีที DPC ไดห้กัไวจ้าํนวน 22 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปี
ดาํเนินการที 11) พร้อมเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ซึ งคาํนวณถึงวนัที 15 ตุลาคม 2552 รวม
เป็นจาํนวนเงินทีเรียกร้องทังสิน 26 ลา้นบาท  

เมือวนัที 23 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททังสองของ กสท. 
โดยให้เหตุผลสรุปไดว้า่ กสท. ยงัมิไดช้าํระค่าส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมาย
ต่อเดือนให้แก่ ทีโอที อีกทัง กสท. ไม่สามารถนาํสืบไดว้า่ DPC เป็นผูผ้ิดสัญญาและชาํระผลประโยชน์
ตอบแทนไม่ครบถว้น ดงันัน กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินในส่วนทีขาดไป รวมถึง
เบียปรับและภาษีมูลค่าเพิมตามทีอา้งมา 

เมือวนัที 25 มิถุนายน 2555 กสท. ไดย้ืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 1016/2555 และในวนัที 16 กนัยายน 2557 ศาลปกครองกลางไดมี้
คาํพิพากษายกคาํร้องของ กสท. ต่อมาในวนัที 15 ตุลาคม 2557 กสท. ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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3) กรณีเรียกร้องให้ชาํระค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนาํค่าเชือมโยงโครงข่ายมา
หักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 
(“กสท.”) และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมือวนัที 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีไดย้ืนฟ้อง กสท. เป็นผูถู้กฟ้องคดีที 1 และ DPC เป็นผูถู้กฟ้องคดีที 2 
คดีหมายเลขดําที  1099/2554 ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้  กสท. และ DPC ร่วมกันชําระ 
ค่าเชือมโยงโครงข่าย เป็นเงินจาํนวน 2,436 ล้านบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิม และดอกเบี ยซึ งคาํนวณถึง
วนัที 9 พฤษภาคม 2554 รวมเป็นเงินทีเรียกร้องทังสินจาํนวน 2,954 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียนบัจากวนั
ฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จสิน โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์เคลือนทีที DPC มีการให้บริการ
อตัรา 200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 432 ลา้นบาท 

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

3) ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที DPC นาํมาหกัออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจาํนวนเงิน 191 ล้านบาท ส่วนหนึ งนั นเป็นจาํนวนเดียวกันกับที 
กสท. เรียกร้องตามข้อพิพาทหมายเลขดาํที  68/2551 ข้างต้น แต่แตกต่างกันทีจาํนวนปีที
เรียกร้องและการคาํนวณดอกเบีย 

ต่อมาในวนัที  31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนคาํร้องขอแก้ไขเพิมเติมคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง  
โดยขอแกไ้ขจาํนวนเงินค่าเชือมโยงโครงข่ายทีเรียกร้องซึ งคาํนวณจนถึงวนัที 16 กนัยายน 2556 อนัเป็น
วนัสินสุดสัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบียซึ งคาํนวณถึงวนัที 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทังสิน 
5,454 ลา้นบาทพร้อมดอกเบียนบัจากวนัที 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัทเ์คลือนทีที DPC มีการให้บริการ 
อตัรา 200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 1,289 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซึ งคาํนวณจากครึ งหนึงของส่วนแบ่งรายไดที้ กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
3,944 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที DPC นาํมาหกัออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได ้เป็นจาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท 
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ขณะนี คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า             
ผลของขอ้พพิาทและคดีดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุก
ประการแลว้ 

4) กรณีส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ  เสาอากาศ/เสาสูง (Tower) พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายกาํลงังาน 
ระหวา่ง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2552 กสท. ไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ตามขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 8/2552 เพือเรียกร้องให้ DPC ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ  เสาอากาศ/เสาสูง 
(Tower) จาํนวน 3,343 ตน้ พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายกาํลงังาน จาํนวน 2,653 เครือง ตามสัญญาให้ดาํเนินการ
ใหบ้ริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า หากไม่สามารถส่งมอบไดใ้ห ้DPC ชดใชเ้งินเป็นจาํนวน 2,230 ลา้นบาท 
ซึ ง DPC เห็นว่า เสาอากาศ/เสาสูง (Tower) พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายกาํลงังานมิใช่เครืองหรืออุปกรณ์
ตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

เมือวนัที  18 กรกฎาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํชี ขาดให้ยกคาํเสนอข้อพิพาทของ กสท.  
โดยให้เหตุผลสรุปไดว้า่ การที กสท. เรียกร้องให้ DPC ส่งมอบทรัพยสิ์นเป็นการใชสิ้ทธิเรียกร้องก่อน
ครบกาํหนดระยะเวลาทีอาจใหสิ้ทธิตามสัญญาได ้

เมือวนัที  25 ตุลาคม 2555 กสท. ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ 
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 2757/2555 ขณะนี คดีดงักล่าวอยู่ในขันตอนการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง 
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5) กรณีปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

ตามทีกสท. ได้อนุมัติให้บริษัท ดิจิตอล โฟน จาํกัด (“DPC”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย ปรับลดอัตราค่าใช้
เครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพือให้สอดคล้องกบัอตัรา 
ค่าใชบ้ริการทีลดตําลงเรือยๆ เป็นเวลา 3 เดือนเริมตังแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไปและ DPC ไดมี้
หนังสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซึ ง กสท. ได้อนุมติัเรื อยมาจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 
โดยหลังจากนั น กสท . มิได้มีหนังสือตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่อย่างใด จนกระทังในวนัที  
24 มีนาคม 2551 กสท. ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 2.10 บาท 
ตั งแต่วนัที  1 เมษายน 2550  เป็นต้นไป ในวนัที  8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงได้มีหนังสือขอให้ กสท. 
พิจารณาทบทวนการปรับอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม โดยคาํนึงถึงสภาวะการแข่งขนัของโทรศพัทเ์คลือนที
ในปัจจุบนัทีมีอตัราค่าใช้บริการในตลาดทีต ํากว่าอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมทีกาํหนดมาก ซึ งทาํให้ DPC  
ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายร่วมกบัผูป้ระกอบการทีมาขอใช้บริการได้ และในระหว่างรอการพิจารณา 
DPC จะใช้อตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีไดรั้บอนุมติัและถือ
ปฏิบติัมา ซึ งต่อมาเมือวนัที 31 มีนาคม 2552 กสท.ไดมี้หนังสืออนุมติัให้ DPC ใช้อตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม
ในอตัรานาทีละ 1.10 บาท ในช่วงวนัที  1 มกราคม 2552 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2552 นอกจากนี  เมือวนัที 16 
มิถุนายน 2552 DPC และบริษัทได้ทําสัญญาการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อัตรา  
1.10 บาทต่อนาที และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 

เมือวนัที 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดย้ืนเสนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ตามข้อพิพาทหมายเลขดําที  62/2553 เพือเรียกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปี
ดาํเนินการที 10 - 12 ซึ งเกิดจากการที DPC ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 
1.10 บาท ในช่วงระหว่างวนัที  1 เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม  2551 เป็นจํานวนเงินรวม 1,636 ล้านบาท  
พร้อมเบียปรับทีคาํนวณถึงเดือนมีนาคม 2553 เป็นจาํนวน 364 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทังสิน 2,000 ลา้นบาท 
และเรียกเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน นบัแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชาํระเสร็จสิน โดยอา้ง
วา่ กสท. ไดอ้นุมติัการปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 เท่านัน 
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เมือวนัที 12 กนัยายน 2554 กสท. ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานกัระงบัขอ้พิพาท 
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 89/2554 เรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการ 
ที 12 ทีเกิดจากการที DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาท
ในช่วงระหว่างวนัที 1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิมเติม จาํนวน 113 ล้านบาท พร้อมเบี ยปรับใน
อตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัตังแต่วนัที 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขันตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทั 
เชือว่าคาํวินิจฉัยชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกียวกบัขอ้พิพาทดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ  
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้ง
ทุกประการแลว้ 

6) กรณีความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ ระหวา่ง 
DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวนัที 8 เมษายน 2554 กสท. ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 32/2554 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยติุธรรม เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน 35 ลา้นบาท โดย กสท. 
กล่าวอา้งว่า DPC ผิดสัญญาให้ดาํเนินการ เนืองจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
ระหว่าง DPC กับผูใ้ช้บริการ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จาํนวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลง
เอกสารหรือลายมือชือ เป็นเหตุให้ กสท. ไดรั้บความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการ
ระหวา่งประเทศได ้เมือเลขหมายดงักล่าวมีการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  

เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ไดมี้คาํวินิจฉัยชีขาดให้ยกคาํขอของ กสท. โดยชี ขาดว่า 
ข้อพิพาทในคดีนี เป็นเรื องพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระทาํอนัเกิดจากการผิดสัญญาให้ดาํเนินการ  
ดงันันขอ้พิพาทในคดีนี จึงไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

เมือวนัที  6 กันยายน 2556 กสท. ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ 
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 1767/2556 ขณะนี คดีดงักล่าวอยู่ในขันตอนการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง 
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7) กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่ง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม 
จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2555 กสท.ได้ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 14 
จาํนวน 183 ล้านบาท พร้อมเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นับแต่วนัพน้
กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

ต่อมาเมือวนัที  1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  26/2557 ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานกัระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของ
ปีดาํเนินการที 15 จาํนวน 141 ลา้นบาท พร้อมเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว 
นบัแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะชาํระเสร็จสิน ซึ งจาํนวนเงินดงักล่าว 
กสท. คํานวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที  DPC ได้รับจาก
ผูป้ระกอบการรายอืนทังจาํนวนตามอตัราร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการ
โทรศพัท์เคลือนทีโดยไม่ให้นํารายจ่ายค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ถูกผูป้ระกอบการ 
รายอืนเรียกเก็บมาหกัออก 

ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า ผลของ 
ขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวม
ของบริษทั เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ 

8) ภาระผกูพนัในหนงัสือคําประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ บริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”) มีหนา้ทีส่งมอบหนงัสือคําประกนั
ของธนาคารให้แก่บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพือเป็นหลกัประกนัการชาํระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดําเนินงาน โดยจะได้รับคืนหนังสือคํ าประกันฉบบัของปี
ดาํเนินงานทีผา่นมา  

กสท. มิได้คืนหนังสือคํ าประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 10 - 14 รวมเป็น
จาํนวนเงินทังสิน 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณี
การนําเงินค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้จากค่าเชือม 
ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ งเป็น 
ขอ้พิพาททีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ  
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เมือวนัที 8 ตุลาคม 2555 DPC ไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็น
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํ 120/2555 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวนิิจฉยัชีขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือ
คํ าประกันดังกล่าวให้แก่ DPC เนืองจาก DPC ได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปี
ดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้  

เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือคําประกนัพร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคารดงักล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมือวนัที 15 กันยายน 2558 กสท. ได้ยืนคาํร้องเป็น 
คดีหมายเลขดาํที 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

9) กรณีการเรียกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว 

เมือวนัที 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ได ้ยืนฟ้อง
สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“สํานกังานกสทช.”), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั (“ทรู มูฟ”) และ
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที 918/2558 เพือให้ชาํระ
ค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองตามประกาศ กสทช. เรือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราวในกรณีสินสุด
การอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ซึ งคาํนวณตังแต่วนัที 16 กนัยายน 2556 ถึง
วนัที 15 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวนเงินดงันี   

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน  24,117 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 18,025 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,083 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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ต่อมาเมือว ันที  11 กันยายน  2558  กสท. ได้ยืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที 
1651/2558 เพือเรียกร้องให้ชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ตังแต่วนัที 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัที 17 กรกฎาคม 2558 เพิมเติมเป็น
จาํนวนเงินดงันี  

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,521 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี 

2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,991 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,635 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย 
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ต่อมาเมือวนัที  27 พฤษภาคม 2559  กสท. ได้ยืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที 
741/2559 เพือเรียกร้องให้ชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ตังแต่วนัที 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที  25 พฤศจิกายน 2558  เพิมเติม
เป็นจาํนวนเงินดงันี  

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,857 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี 

2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัเชือวา่ DPC ไม่มีหน้าทีตอ้งชาํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม
และโครงข่ายโทรคมนาคมตามที กสท. เรียกร้อง เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามประกาศ กสทช. 
แล้วทุกประการ ดงันันผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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10) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ทีมีคาํสังให้นาํส่งรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว 

วนัที 16 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”)  ยืนฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที 1997/2558 
เรือง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํส่งรายไดช่้วงเยียวยา เนืองจากสํานกังานกสทช. เรียกร้องให้ DPC 
นาํส่งเงินรายไดจ้ากการให้บริการในช่วงเยียวยาลูกคา้ ระหวา่งวนัที 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที 17 กรกฎาคม 2557 
จาํนวน 628 ลา้นบาท 

ในเรื องเดียวกันนี  เมือวนัที  16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานกังาน กสทช.”) ไดย้ืนคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที 1441/2559 ขอให้บริษทันําส่งรายได้ช่วงเยียวยา ระหว่างวนัที 16 กนัยายน 2556 ถึง
วนัที  17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี ยคํานวณถึงวนัที ฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อม
ดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน  นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะนาํส่งรายไดพ้ร้อมดอก
ผลและดอกเบียเสร็จสิน 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาวา่ DPC ไดป้ฏิบติัตามประกาศ เรือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว 
ในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที พ.ศ. 2556 ซึ งกาํหนดให ้
DPC ตอ้งนาํส่งเงินรายไดห้ลงัหกัรายจ่ายใหแ้ก่สาํนกังานกสทช. เนืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC 
มีรายจ่ายมากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือทีจะนาํส่งใหแ้ก่ กสทช. 
ตามทีประกาศดงักล่าวกาํหนดไว ้ 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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11) กรณีการนาํเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับ บริษัท ดิจิตอลโฟน จาํกัด ไปให้ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลือนที 
รายอืนใชร่้วม 

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2559 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ืนขอ้พิพาทต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยติุธรรม เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 57/2559 เพือให้มี
คาํชี ขาดให้ บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ทาํการรื อถอนเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้
สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz รวมทังเครือง หรืออุปกรณ์โทรคมอืนๆ ของ 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) และเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ชส้ําหรับ
ให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ย่านความถี 900 MHz หรือย่านความถีอืนรวมทังเครือง หรืออุปกรณ์โทรคม
อืนๆ ของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 
97 แห่ง ตามสัญญาใหด้าํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก กสท.   

โดยหาก DPC ไม่ยอมรื อถอนไม่ว่ากรณีใด ขอให้ DPC  ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท. เป็นเงินเดือนละ 4.84              
ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที DPC คา้งชาํระ กสท. นับถดัจากวนัยืนคาํเสนอ               
ขอ้พิพาทเป็นตน้ไปจนกว่าจะรื อถอนเครืองและอุปกรณ์เสร็จสิน และค่าเสียหายจากการยินยอมให้ บริษทั 
และ AWN ใช้ทรัพยสิ์นที กสท. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ  จาํนวน 97 สถานีฐาน ตั งแต่เดือนมกราคม 2556  
จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมเป็นค่าเสียหาย 175.19 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 
และห้ามมิให้ DPC นําเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทังโครงสร้างพืนฐานโทรคมอืนๆ ตามสัญญา
อนุญาตให้ดาํเนินการฯ ไปให้ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีรายอืนใช้ร่วม เวน้แต่ได้รับอนุญาตจาก กสท. 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขณะนีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ DPC ไดป้ฏิบติั
ถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดงันั นผลของคดีดังกล่าว ไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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บริษัท เอไอเอน็ โกลบอลคอม จํากดั (“AIN”) 

กรณีการส่งทราฟฟิคการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศผา่นเครืองหมาย + ระหว่าง AIN 
กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวนัที 7 มีนาคม 2551 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ืนฟ้องบริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นจาํเลยที 1 และ บริษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จาํกดั 
(“บริษทัย่อย”) เป็นจาํเลยที 2  คดีหมายเลขดาํที 1245/2551 ต่อศาลแพ่ง เพือเรียกร้องให้ร่วมกนัชดใช้
ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นจาํนวนเงิน 130 ล้านบาท  
โดยอ้างว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกรณีทีบริษัทกับบริษัทย่อย เปลียนแปลงการส่งทราฟฟิค 
การให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ ในช่วงระหว่างวนัที 1 ถึง 27 มีนาคม 2550 ทีผูใ้ช้บริการ
โทรศัพท์เคลือนทีของบริษัทใช้บริการผ่านเครื องหมาย + จากเดิมที เป็น 001 ของ กสท. มาเป็น 005  
ของบริษทัย่อย โดยไม่แจง้ให้ผูใ้ช้บริการทราบก่อน ต่อมาเมือวนัที  4 กนัยายน 2551 กสท. ได้ยืนคาํร้อง 
ขอแก้ไขเพิมเติมฟ้องในส่วนของค่าเสียหาย 583 ล้านบาท (รวมดอกเบี ย) โดยอ้างว่าการกระทาํดังกล่าว 
เป็นเหตุให ้กสท. ไดรั้บความเสียหายเป็นระยะเวลาต่อเนืองเรือยมาจนถึงวนัที 7 มีนาคม 2551  

ต่อมาวนัที 19 พฤศจิกายน 2551 กสท. ไดย้ืนคาํร้องขอให้ศาลมีคาํสังคุม้ครองชัวคราวห้ามไม่ให้บริษทัและ
บริษทัย่อยทาํการโยกยา้ย ทราฟฟิค 001 หรือเครืองหมาย + ของ กสท. ไปยงัทราฟฟิค 005 ของบริษทัย่อย  
ซึ งศาลได้มีคาํสังยกคาํร้องขอคุม้ครองชัวคราวของ กสท. เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2552 และ กสท. ได้ยืน
อุทธรณ์คาํสังยกคาํร้องขอคุม้ครองชัวคราวดงักล่าวในวนัที 20 มีนาคม 2552 ต่อมา ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํสัง
ยืนตามคาํสังของศาลชันตน้ให้ยกคาํร้องขอคุม้ครองชัวคราวของ กสท. เมือวนัที 16 สิงหาคม 2555 
โดย กสท. ฎีกาคาํสังดงักล่าวเมือวนัที 19 ตุลาคม 2555 และเมือวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2558 ศาลฎีกาไดมี้คาํสัง
ยนืตามคาํสังของศาลอุทธรณ์ให้ยกคาํร้องขอคุม้ครองชัวคราวของ กสท. 
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เมือวนัที 17 ธนัวาคม 2552 ศาลแพ่งได้มีคาํพิพากษายกฟ้อง กสท. เนืองจากขอ้เท็จจริงรับฟังไม่ไดว้่า 
กสท. มีสิทธิในการใช้เครืองหมาย + ในการให้บริการโทรศพัท์ ระหว่างประเทศแต่ผูเ้ดียวหรือมีสิทธิ
หวงห้ามมิให้ บริษทั และ AIN ซึ งเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัท์รายอืนใชเ้ครืองหมาย + และรับฟังไม่ไดว้่า
การทีบริษทักระทาํการแปลงสัญญาณโทรศพัท์ทีใช้ผ่านเครืองหมาย + จากหมายเลข 001 ของ กสท. 
เป็นผา่นรหสัหมายเลข 005 ของ AIN เป็นการทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศเขา้ใจผดิวา่เป็น
การใชบ้ริการผา่นรหสัหมายเลข 001 ของกสท. การกระทาํของบริษทัดงักล่าวจึงมิไดเ้ป็นการกระทาํอนั
เป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของ กสท. สําหรับ AIN ที กสท. ฟ้องอา้งวา่ร่วมกระทาํละเมิดกบับริษทันัน 
จึงมิไดก้ระทาํการละเมิดต่อ กสท. ตามฟ้องดว้ย ซึ ง กสท. ไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวเมือวนัที 
10 มีนาคม 2553 ต่อมาศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง กสท. ยืนตามศาลชันตน้ เมือวนัที 27 มิถุนายน 
2556 และกสท. ฎีกาคาํสังดงักล่าวเมือวนัที 16 กนัยายน 2556  

เมือวนัที 24 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาไดมี้คาํสังยนืตามคาํสังของศาลอุทธรณ์ใหย้กฟ้อง กสท. โดยศาลแพ่ง
ไดอ่้านคาํพิพากษาศาลฎีกาดงักล่าวในวนัที 13 กนัยายน 2559 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั (“AWN”) 

กรณีติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมยา่นความถี 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานที บริษทั 
ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ส่งมอบกรรมสิทธิ ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ตามสัญญา
ใหด้าํเนินการใหบ้ริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC 

เมือวนัที  30 มิถุนายน 2559 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยืนฟ้องบริษัท  
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีดาํที 1039/2559 เพือให ้
รื อถอนเครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลือนที  ย่านความถี                  
2100 MHz และหรือเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของ AWN ทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 67 แห่ง 
ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ ของ DPC  โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท.  ดังนั น กสท.  
จึงเรียกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นที กสท. อา้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ  ตังแต่เดือน
มกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 จาํนวน 57.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี  
นบัจากวนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิน และค่าเสียหายเดือนละ 2 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี  ของค่าเสียหายทีค้างชําระให้แก่  กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่า 
จะดําเนินการรื อถอนอุปกรณ์ดังกล่าวออกเสร็จสิ น และห้ามมิให้ AWN นําเครื องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรือเครืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมอืนๆ มาติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ 
ระหวา่ง กสท. กบั DPC  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)249
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559  
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ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ 
AWN ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน   
เงินปันผล 
ในการประชุมคณะกรรมการเมือวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 
ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 10.08 บาท ซึ งบริษทัได้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 
5.79 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมือวนัที 1 กนัยายน 2559 ทังนี การเสนอดงักล่าวจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

40. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2560 

	39.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

	40.	 การอนุมัติงบการเงิน

	 เงินปันผล

รายงานประจำาปี 2559 250

รายงานทางการเงิน



คำ�อธิบ�ยและบทวิเคร�ะห์ของฝ่�ยบริห�ร ประจำ�ปี 2559

บทวิเคราะห์โดยสรุป
	 สรา้งโครงข่าย	4G	ครอบคลมุ	98%	ของประชากรภายในหนึง่ปี 
ปี 2559 เป็นปีท่ีเอไอเอสให้ความสำาคญักบัการขยายพ้ืนท่ีให้บรกิาร 
4G และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยเงินลงทุน 47,554 
ล้านบาท หลังจากเปิดให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ 1800x15 
เมกะเฮิรตซ์ ไปเมื่อเดือนมกราคม 2559 เอไอเอสเดินหน้าพัฒนา
เครอืข่ายอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไดด้ำาเนนิการดงันี ้1) ไดร้บัใบอนญุาต 
การใช้คลื่น 900x10 เมกะเฮิรตซ์ 2) นำาเทคโนโลยี Carrier 
Aggregation มาเสริมในพื้นท่ีในเมือง 3) ร่วมมือกับทีโอทีเพ่ือ
ทดลองให้บรกิารเชิงพาณชิย์บนคลืน่ 2100x15 เมกะเฮิรตซ์ ขณะท่ี 
ภาพรวมของการแข่งขันยังคงเน้นการออกแคมเปญแจกและลด
ราคามือถือเพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า แม้จะมี
แรงกดดนัจากการแข่งขัน รายไดจ้ากการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่น
ปรับตัวดีขึ้น 1% จากปี 2558 เนื่องจากโครงข่าย 4G ที่ครอบคลุม
และความนิยมใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขี้น

	 เดินหน้าสร้างธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเป็นฐาน 
รายไดใ้หม ่หลงัจากท่ีเอไอเอส ไฟเบอร์เปิดให้บรกิารมาเป็นปีท่ีสอง 
ได้มีผู้ใช้บริการ ณ สิ้นปี 2559 รวม 301,500 ราย และมีโครงข่าย
ครอบคลุม 28 จังหวัด การแข่งขันในตลาดสูงขึ้นโดยผู้ให้บริการ
ตา่งออกแคมเปญท้ังรปูแบบลดคา่บรกิารในช่วงสัน้ๆ และการปรบั
เพิม่ความเรว็ในอัตราคา่บริการเท่าเดมิ เพือ่ดงึดดูท้ังลกูคา้รายใหม่
และลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนจาก ADSL มาเป็นไฟเบอร์ ในระหว่าง
ปี 2559 เอไอเอสได้พัฒนาประสิทธิภาพในการดำาเนินงานอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมถึงขยายช่องทางและตัวแทนจำาหน่าย ณ ไตรมาส 
4/2559 รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคิดเป็นสัดส่วน 
1.2% ของรายได้จากการให้บริการและมีอัตราการเติบโตของ 
ผู้ใช้บริการ 35,000 คนต่อเดือน ซ่ึงนับได้ว่าอยู่ในระดับเทียบ
เท่ากับผู้ให้บริการหลักในตลาด

	 รายไดป้รบัตวัขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงัท่ามกลางสภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรง รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) 
เติบโต 1.6% สอดคล้องกับประมาณการที่คาดไว้ ส่วนค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดเพ่ิมข้ึนเป็น 10.5% ของรายได้รวม เนื่องจาก
แคมเปญแจกและลดราคามือถือมูลค่ารวมประมาณ 10,000 
ล้านบาท (รวมแคมเปญอุดหนุนให้ลูกค้า 2G ไปใช้งาน 3G) ในปี 
2559 ตน้ทุนโครงขา่ยเพิม่ข้ึนจากการขยายโครงข่ายและคา่ใช้จา่ย
การใช้คลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ เสา และอุปกรณ์โครงข่าย 
แกที่โอทีเป็นเงนิ 3,775 ลา้นบาท สว่นอตัรา EBITDA margin อยูท่ี ่
39.9% สูงกว่าประมาณการเล็กน้อย เนื่องจากการทำาข้อตกลง
พนัธมิตรทางธรุกจิกบัทีโอทีเริม่ตน้ช้ากว่าเดมิท่ีประมาณการ และ
มีกำาไรสุทธิ อยู่ที่ 30,667 ล้านบาท ลดลง 22% จาก EBITDA 
ที่อ่อนตัวลงและค่าตัดจำาหน่ายของใบอนุญาตที่เพิ่มขึ้น

	 เพิม่อตัราการทำากำาไรและรกัษาความคลอ่งตวัทางการเงนิเพือ่
รองรบัการแขง่ขันในอนาคต ในป ี2560 เอไอเอสคาดวา่รายไดจ้าก
การให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) จะเติบโตประมาณ 
4-5% จากการให้บรกิารโครงขา่ย 3G และ 4G ท่ีครอบคลมุ ขณะท่ี 
ประมาณการอัตรา EBITDA margin ท่ี 42-44% และคาดว่า 
จะใช้เงินลงทุนโครงข่ายประมาณ 40,000-45,000 ล้านบาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะใช้พัฒนาโครงข่าย 4G และขยายบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีท่ีมีความต้องการใช้งาน นอกจากนี้เอไอเอส
ได้ปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายไม่ต่ากว่า 70% ของ
กำาไรสุทธิ เพื่อรักษาความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงิน
ให้พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต (รายละเอียดเพ่ิมเติมของ
ประมาณการฉบับเต็มของปี 2560 ในหน้า 258)

เหตุการณ์สำาคัญในไตรมาส 4/2559
 1. ในไตรมาส 4/2559 เอไอเอสเริ่มจ่ายค่าใช้คลื่นความถี่ 
ให้กบัทีโอทีเป็นเงนิจำานวน 975 ลา้นบาทตอ่ไตรมาส ตามข้อตกลง
ทดลองใช้งานเชิงพาณิชย์บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ รวมถึงได้
จา่ยคา่บรกิารการใช้เสาและอุปกรณ์โครงข่ายเป็นเงนิจำานวน 1,400 
ล้านบาทต่อไตรมาส ส่วนในปี 2560 เอไอเอสจะมีการชำาระเงิน 
ท้ังสามสว่นดงักลา่วเป็นรายเดอืนให้กบัทีโอทีรวม 2,375 ลา้นบาท
ต่อไตรมาส จนกว่าจะมีการลงนามในสัญญา
 2. ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับท่ี 604) ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2559 ไดก้ำาหนดให้มีการยกเวน้ 
ภาษีเงินได้ 2 เท่า สำาหรับรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในเครื่องจักร 
ส่วนประกอบ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และ
อาคารถาวร (ไม่รวมถงึท่ีดนิและอาคารถาวรท่ีใช้เพือ่การอยู่อาศยั) 
ในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 - 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีนีจ้ะทยอยรบัรูเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเริม่ตัง้แต่
ปี 2559 ซึ่งมีการรับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่า 835 ล้านบาท 
และส่วนของสิทธิประโยชน์ในอีก 4 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าโดย
ประมาณใกล้เคียงกับปี 2559

สภาวะตลาดและการแข่งขันในไตรมาส 4/2559
 ในไตรมาส 4/2559 ผูใ้ห้บรกิารตา่งเรง่พฒันาโครงขา่ย 4G เพือ่
ครองความเป็นผู้นำาในด้านบริการดาต้าและมีการออกแคมเปญ
แจกมือถือเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ท้ัง
แคมเปญลดราคากลุม่สมารท์โฟนในระดบัราคาสงู (high end) และ
แคมเปญการเปิดตวัไอโฟน 7 สง่ผลให้คา่ใช้จา่ยทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมโดยรวมปรับสูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณดาต้า
บนแพค็แจกแบบไม่จำากดัการใช้งาน (Fair Usage Policy) ยังคงเป็น
ปัจจัยหลักที่กดดันรายได้ แม้ปริมาณการใช้งานยังคงเติบโตอย่าง
ตอ่เนือ่ง ขณะท่ีการหยุดจำาหนา่ยซิมเตมิเงนิ เอไอเอส วนั-ทู-คอล 
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ในรา้นเซเวน่อีเลเวน่สง่ผลกระทบตอ่รายไดเ้พียงเลก็นอ้ย เนือ่งจาก
ผู้ใช้บริการได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปเติมเงินผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น 
ตู้เติมเงิน ร้านค้าตัวแทนจำาหน่าย และแอปพลิเคชันmPAY
 สำาหรับตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผู้ให้บริการต่างขยาย
พื้นท่ีให้บริการและนำาเสนอแพ็คเกจราคาท่ีดึงดูด ซ่ึงเทคโนโลยี
ไฟเบอร์ได้รับความนิยมและความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะท่ีการแข่งขันยังคงมุ่งเน้นไปท่ีการเพิ่มความเร็ว 
ในแพ็คเกจและออกโปรโมชั่นในแพ็คเกจระดับสูง

สรุปผลการดำาเนินงาน
 สำาหรับธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในไตรมาส 4/2559 
มีผู้ใช้บรกิารเพิม่ข้ึน 1.2 ลา้นราย จากไตรมาสกอ่นหนา้ สง่ผลให้มี
จำานวนผูใ้ช้บรกิารท้ังหมด 41 ลา้นราย โดยแบ่งเป็นระบบรายเดอืน 
6.4 ลา้นราย เพิม่ข้ึน 320,900 ราย และระบบเตมิเงนิ 34.6 ลา้นราย 
เพิ่มขึ้น 836,900 ราย เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการ 4G และ
แคมเปญมือถอืท่ีหลากหลาย ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 เอไอเอส 

มุ่งเน้นการออกแคมเปญสมาร์ทโฟนในระดับราคาปานกลางและ
ราคาสูงทำาให้อัตราผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มข้ึนเป็น 70% ของ 
ผูใ้ชบ้รกิารท้ังหมด รายไดเ้ฉลีย่/เลขหมาย/เดอืน (ARPU) เพิม่ข้ึน 
จาก 248 บาท เป็น 251 บาท จากการเติบโตของผู้ใช้งานดาต้า
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงคิดเป็น 57% ของผู้ใช้บริการท้ังหมด ปริมาณ
การใช้ดาต้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.0 กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้บริการ
ดาต้า/เดือน เป็น 3.6 กิกะไบต์ ขณะท่ีการใช้บริการเสียงยังคง 
ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยอัตราการโทรเฉลี่ยอยู่ที่ 215 นาที ลดลง
จาก 226 นาที/เลขหมาย/เดือน
 สำาหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอส ไฟเบอร์ 
มผีูใ้ช้บรกิารเพิม่ข้ึน 106,500 รายในไตรมาส 4/2559 เมือ่เทียบกบั 
80,000 ราย ในไตรมาส 3/2559 และ 18,000 ราย ในไตรมาส 4/2558 
โดยส่งผลให้ในไตรมาส 4/2559 มีผู้ใช้บริการรวม 301,500 ราย 
และเพิ่มขึ้น 257,500 รายในปี 2559 และมีรายได้ต่อรายต่อเดือน 
อยู่ที่ 510 บาท เพิ่มขึ้นจาก 498 บาทในไตรมาสที่แล้ว

ธุรกิจมือถือ

จำานวนผู้ใช้บริการ (เลขหมาย) ไตรมาส 4/2558 ไตรมาส 1/2559 ไตรมาส 2/2559 ไตรมาส 3/2559 ไตรมาส 4/2559

จำานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น (เลขหมาย)

 ระบบรายเดือน 68,000 -18,800 400,400 295,900 320,900
 ระบบเติมเงิน 609,400 459,000 26,300 222,500 836,900
	 รวมจำานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	 677,400	 440,200	 426,700	 518,400	 1,157,800

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)

 ระบบรายเดือน 612 608 608 597 600
 ระบบเติมเงิน 195 194 188 186 186
	 เฉลี่ย	 254	 251	 248	 248	 251

MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน)

 ระบบรายเดือน 330 320 313 305 296
 ระบบเติมเงิน 286 272 234 213 201
	 เฉลี่ย	 292	 279	 246	 226	 215

VOU (เมกะไบต์/เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)

 ระบบรายเดือน 2,360 2,680 3,430 4,090 4,970
 ระบบเติมเงิน 1,910 2,030 2,380 2,670 3,200
	 เฉลี่ย	 2,000	 2,160	 2,590	 2,960	 3,580

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 จำานวนผู้ใช้บริการ 44,000 72,000 115,000 195,000 301,500
 จำานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 18,000 28,000 43,000 80,000 106,500
 ARPU (บาท/ราย/เดือน) 615 583 520 498 510

อัตราการใช้เครื่องโทรศัพท์

 โทรศัพท์มือถือ 4G N/A 16% 19% 24% 29%

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2559 252

 ระบบรายเดือน 5,431,200 5,412,400 5,812,800 6,108,700 6,429,600
 ระบบเติมเงิน 33,056,900 33,515,900 33,542,200 33,764,700 34,601,600
	 รวมจำานวนผู้ใช้บริการ	 38,488,100	 38,928,300	 39,355,000	 39,873,400	 41,031,200



สรุปผลประกอบการไตรมาส 4/2559
 รายได้ปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้นแม้ตลาดจะออกแคมเปญแจก
และลดราคามือถืออย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 4/2559 เอไอเอส 
มีรายได้รวม 41,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9% จากปีก่อน และ
เพิ่มข้ึน 11% จากไตรมาสก่อน จากผู้ใช้บริการ 4G ท่ีเพิ่มข้ึน
และการทำาแคมเปญมือถือ อัตรากำาไรของรายได้จากการขายซิม
และโทรศัพท์อยู่ที่ -3.3% ปรับตัวดีขึ้นจาก -16% ในไตรมาสก่อน 
เป็นผลจากการวางจำาหนา่ยสมารท์โฟนรุ่นใหมท่ี่ให้อตัรากำาไรสงูใน
ไตรมาสที่ 4/2559 รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยง
โครงข่าย) อยู่ที่ 31,617 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อน และ
เพิม่ขึน้ 3.2% จากไตรมาสกอ่น จากการใช้งานอินเทอรเ์นต็ท่ีเพิม่
เป็น 3.6 กกิะไบต/์เลขหมาย/เดอืน ขณะท่ีรายไดธ้รุกจิอินเทอรเ์นต็
ไฟเบอร์เติบโต 64% จากไตรมาสก่อน จากทั้งจำานวนผู้ใช้บริการ
และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
 ค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจาก 
เอไอเอสเริม่จ่ายค่าใชค้ลืน่ความถี่ให้กบัทีโอทีตามข้อตกลงทดลอง
ใช้งานเชิงพาณิชย์บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ เป็นมูลค่า 975 
ล้านบาทต่อไตรมาส โดยบันทึกเป็นต้นทุนโครงข่ายตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป หากไม่รวมรายการดังกล่าวต้นทุน 
โครงข่ายจะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และมีค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตคิดเป็นสัดส่วน 5.8% ของรายได้จากการให้บริการ (ไม่รวม 
คา่เช่ือมโยงโครงข่าย) ทรงตัวจากไตรมาสกอ่น และคา่ใช้จา่ยในการ 
ขายและการบริหารเพิ่มขึ้น 9.6% จากไตรมาสก่อน จากการออก
แคมเปญมือถืออย่างต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายการตั้งสำารองหนี้สูญ 
ท่ีเพิม่ขึน้ ในสว่นการเปรียบเทียบคา่ใช้จา่ยโดยรวมกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย การ
ออกแคมเปญมือถอื รวมถงึมีคา่ใช้จา่ยตามข้อตกลงกบัทีโอที และ
ค่าตัดจำาหน่ายใบอนุญาตคลื่นความถี่ใหม่ โดยรวมแล้ว EBITDA 
ปรับตัวลดลง 12% จากปีก่อน และ 1.3% จากไตรมาสก่อน มาอยู่
ที่ 15,058 ล้านบาท และ EBITDA margin เท่ากับ 36.4% กำาไร
สุทธิ เท่ากับ 6,468 ล้านบาท ลดลง 40% จากปีก่อน และลดลง 
0.9% จากไตรมาสที่แล้ว

สรุปผลประกอบการประจำาปี 2559
รายได้
 รายได้รวม (ไม่รวมค่าก่อสร้าง) ทั้งปี 2559 อยู่ที่ 152,150 
ล้านบาท ลดลง 2% จากปี 2558 เนื่องจากรายได้จากการขาย
โทรศัพท์ที่ลดลง ขณะที่รายได้จากการให้บริการขยายตัว
 รายได้จากการขายซิมและโทรศัพท์ อยู่ทีี่ 23,924 ล้านบาท 
ลดลง 14% จากปีก่อน จากแคมแปญแจกและลดราคาโทรศัพท์ 
ส่งผลให้อัตราการขาดทุนจากการขายซิมและโทรศัพท์สูงข้ึนเป็น 
-4.2% เทียบกับ -0.8% ในปี 2558

 รายไดจ้ากการให้บรกิาร	(ไม่รวมคา่เช่ือมโยงโครงข่าย) เท่ากบั 
122,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อน และสอดคล้องกับ 
ท่ีคาดการณ์ เป็นผลจากการขยายโครงข่าย 4G อย่างรวดเร็ว
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 แม้รายได้ในช่วงครึ่งแรกของปีจะ
ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการให้บริการคลื่น 900 
เมกะเฮิรตซ์
	 •	 รายได้จากการโทร อยู่ท่ี 51,250 ล้านบาท ลดลง 15% 
  จากปีก่อน จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตทดแทนการโทร
	 •	 รายได้จากการให้บริการข้อมูล อยู่ท่ี 63,857 ล้านบาท 
  เพิม่ข้ึน 20% จากปีกอ่น จากความนยิมในการใช้สมารท์โฟน 
  ท่ียังคงเพิม่ข้ึน รวมถงึการใชง้านดาตา้เพิม่ขึน้จาก 2 กกิะไบต/์ 
  เลขหมาย/เดอืน ในปีกอ่น เป็น 3.6 กกิะไบต ์ขณะท่ีปรมิาณ 
  ผูใ้ช้งานมอืถอื 4G เพิม่ข้ึนเป็น 12 ลา้นราย และมรีายไดจ้าก 
  การใช้งานดาต้าคิดเป็น 46% ของรายได้จากการให้บริการ 
  จาก 37% ในปีก่อน
 •	 รายไดจ้ากธรุกจิอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงู อยูท่ี่ 860 ลา้นบาท 
  เพิม่ข้ึน 616% จาก 120 ลา้นบาทในปีกอ่น และมีฐานรายได ้
  ในไตรมาส 4/2559 คิดเป็น 1.2% ของรายได้จากการ 
  ให้บรกิาร โดยการเตบิโตเป็นผลจากท้ังจำานวนผูใ้ช้บรกิารและ 
  รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
	 •	 รายได้จากบริการต่างประเทศและรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 6,594 
  ล้านบาท ลดลง 2.5% จากรายได้จากการโทรออก 
  ต่างประเทศท่ีลดลง ขณะท่ีรายได้ของบริการข้ามแดน 
  อัตโนมัติท่ีเพิ่มข้ึนจากภาพรวมการท่องเท่ียวในประเทศ 
  ที่ปรับตัวดีขึ้นในปี 2559
 ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสุทธิ	 (Net	 IC) อยู่ท่ี 285 ล้านบาท 
ลดลงจาก 681 ลา้นบาทในปีกอ่น โดยรายไดแ้ละคา่ใช้จา่ยเช่ือมโยง 
โครงข่ายลดลงจากมีการปรับอัตราค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตั้งแต่
เดอืนกรกฎาคม 2558 จาก 0.45 บาท/นาที เป็น 0.34 บาท/นาที และ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายได้ปรับลดลงมา 
อยู่ที่ 0.27 บาท/นาที

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 ต้นทุนรวม	(ไม่รวมค่าก่อสร้าง) อยู่ที่ 82,992 ล้านบาท ลดลง 
2.1% จากปีก่อน จากค่าต้นทุนโครงข่ายและการทำาแคมเปญ 
มือถือท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีมีต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ 
ส่วนแบ่งรายได้ลดลง
	 •	 ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและส่วนแบ่งรายได้ อยู่ที่  
  10,414 ล้านบาท ลดลง 26% เทียบกับปีก่อน จากการ 
  ดำาเนินงานภายใต้ระบบสัมปทานท่ีสิ้นสุดลงในไตรมาส 
  2/2559 ขณะที่ในไตรมาส 3/2559 ต้นทุนค่าธรรมเนียมได้ 
  ลดลงมาอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
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  ที่กสทช.กำาหนด โดยรวมในปี 2559 ต้นทุนค่าธรรมเนียม 
  คิดเป็นสัดส่วน 8.5% ของรายได้จากการให้บริการ (ไม่รวม 
  ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) เมื่อเทียบกับ 11.7% ในปีก่อน
	 •	 คา่เสือ่มและคา่ตดัจำาหนา่ย อยู่ท่ี 21,253 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 
  5.5% เทียบกบัปีกอ่น จากคา่ตดัจำาหนา่ยใบอนญุาตใช้คลืน่ 
  1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ท่ีเพิ่มเข้ามาชดเชยกับ 
  ค่าตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ภายใต้สัมปทานท่ีสิ้นสุด 
  ในไตรมาส 3/2558 โดยรวมในปี 2559 มีค่าตัดจำาหน่าย 
  ใบอนุญาตใช้คลื่น 2100 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ รวม 
  5,500 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการขยาย 
  โครงข่าย 4G อย่างต่อเนื่อง
	 •	 ต้นทุนโครงข่าย อยู่ท่ี 14,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% 
  เทียบกับปีก่อน จากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากข้อตกลงกับทีโอที 
  และการขยายโครงข่าย 4G ในปี 2559 เอไอเอสเริ่มชำาระ 
  ค่าใช้คลื่น เสาและอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,775 ล้านบาท ให้กับ 
  ทีโอที และสาหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะอยู่ที่ 9,500 
  ล้านบาทต่อปี
	 •	 ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ อยูท่ี่ 6,216 ลา้นบาท ลดลง 7.8% 
  เทียบกบัปีกอ่น จากการเปลีย่นวธิบัีนทึกตน้ทุนอปุกรณแ์ละ 
  ค่าติดตั้งของธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จากเดิม 
  ท่ี บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ ทุนและ 
  ตัดจำาหน่ายตั้งแต่ไตรมาส 1/2559 เป็นต้นไป
 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร อยู่ท่ี 29,776 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
48% เทียบกับปีก่อน จากค่าใช้จ่ายการตลาดที่สูงขึ้น

	 •	 ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที่ 16,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132% 
  เทียบกบัปีกอ่น จากการทำาแคมเปญแจกและลดราคามอืถอื 
  โดยมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายการตลาดอยู่ท่ี 10.5% ของ 
  รายได้รวม เทียบกับ 4.4% ในปี 2558 และหากไม่รวม 
  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากแคมเปญดังกล่าวค่าใช้จ่ายการตลาด 
  ปกติจะอยู่ที่ 4-4.5%
	 •	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ท่ี 11,812 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
  2.5% เทียบกับปีก่อน
	 •	 ค่าเสื่อมและค่าตัดจำาหน่าย อยู่ที่ 414 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
  19% จากปีก่อน เนื่องมาจากการขยายเอไอเอส ช็อป 
  ในการให้บริการลูกค้า
	 •	 คา่ใช้จา่ยการตัง้สำารองหนีส้ญู อยู่ท่ี 1,538 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 
  17% เทียบกบัปีกอ่น สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยการตัง้สำารองหนีส้ญู 
  อยู่ท่ี 3.7% ของรายไดจ้ากผูใ้ช้บรกิารระบบรายเดอืน เพิม่ข้ึน 
  จาก 3.4% ในปี 2558 เนือ่งจากมีการขยายผูใ้ชบ้รกิารระบบ 
  รายเดือนเพิ่มขึ้น
	 ต้นทุนทางการเงิน อยู่ท่ี 4,236 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 116% 
เทียบกับปีก่อน จากหนี้สินท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือชำาระค่าใบอนุญาตและ
ขยายโครงข่าย ท้ังนี้ต้นทุนทางการเงินได้รวมถึงดอกเบ้ียรอ 
ตัดบัญชีที่เกิดจากใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 และ1800 
เมกะเฮิรตซ์ มูลค่า 1,200 ล้านบาท ในปี 2559
	 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ 277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
229 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำาไรที่รับรู้แล้วจากการ
ชำาระเงินลงทุนโครงข่าย ขณะที่มีการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยง
สำาหรับหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศเต็มจำานวน

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)

  รายได้จากการโทร (Voice) 14,085 12,494 12,329 -13% -1.4% 60,547 51,250 -15%

  รายได้จากบริการข้อมูล (Non-voice) 14,174 16,242 17,265 22% 6.4% 53,193 63,857 20%

  รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 65 232 380 485% 64% 120 860 616%

  รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ และรายได้อื่นๆ 1,563 1,659 1,643 5.1% -0.9% 6,760 6,594 -2.5%

	 รวมรายได้จากการให้บริการไม่รวม	IC	 29,887	 30,626	 31,617	 5.8%	 3.2%	 120,621	 122,561	 1.6%

 รายรับค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) 1,475 1,405 1,387 -6.0% -1.3% 6,794 5,665 -17%

 รายได้จากการขายซิมและโทรศัพท์ 8,422 5,064 8,315 -1.3% 64% 27,798 23,924 -14%

	 รวมรายได้	(ไม่รวมค่าก่อสร้าง)	 39,784	 37,096	 41,319	 3.9%	 11%	 155,213	 152,150	 -2.0%

  ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ (2,662) (1,769) (1,834) -31% 3.7% (14,116) (10,414) -26%

  ค่าตัดจำาหน่าย (3,495) (6,156) (6,717) 92% 9.1% (20,146) (21,253) 5.5%

  ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย (2,672) (4,094) (5,065) 90% 24% (9,620) (14,810) 54%

 ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ (1,749) (1,518) (1,539) -12% 1.3% (6,742) (6,216) -7.8%

	 ต้นทุนการให้บริการไม่รวม	IC	 (10,578)	 (13,537)	 (15,155)	 43%	 12%	 (50,624)	 (52,694)	 4.1%

 ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) (1,349) (1,354) (1,332) -1.2% -1.6% (6,113) (5,380) -12%

 ต้นทุนการขายซิมและโทรศัพท์ (8,485) (5,878) (8,592) 1.3% 46% (28,019) (24,918) -11%

	 รวมต้นทุน	(ไม่รวมค่าก่อสร้าง)	 (20,412)	 (20,769)	 (25,079)	 23%	 21%	 (84,755)	 (82,992)	 -2.1

ไตรมาส
4/2558

ไตรมาส
3/2559

ไตรมาส
4/2559 %YoY %YoY%QoQ ปี 2558 ปี 2559
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งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)

	 กำาไรขั้นต้น	 19,372	 16,327	 16,240	 -16%	 -0.5%	 70,457	 69,158	 -1.8%

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 (5,643)	 (7,260)	 (7,961)	 41%	 9.6%	 (20,091)	 (29,776)	 48%

  ค่าใช้จ่ายการตลาด (2,209) (3,828) (3,988) 81% 4.2% (6,901) (16,012) 132%

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพนักงาน (3,020) (2,976) (3,278) 8.5% 10% (11,526) (11,812) 2.5%

  ค่าใช้จ่ายการตั้งสำารองหนี้สูญ (321) (350) (584) 82% 67% (1,315) (1,538) 17%

  ค่าตัดจำาหน่ายในการขายและบริหาร (93) (106) (111) 19% 4.4% (349) (414) 19%

	 กำาไรจากการดำาเนินงาน	 13,730	 9,067	 8,279	 -40%	 -8.7%	 50,366	 39,382	 -22%

 กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 196 67 6 -97% -91% 229 277 21%

 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 68 94 114 69% 21% 518 442 -15%

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (597) (1,311) (1,331) 123% 1.6% (1,960) (4,236) 116%

 ภาษีเงินได้ (2,598) (1,371) (594) -77% -57% (9,999) (5,175) -48%

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม (7) (17) (6) -16% -65% (2) (23) 847%

	 กำาไรสุทธิ	 10,791	 6,529	 6,468	 -40%	 -0.9%	 39,152	 30,667	 -22%

ไตรมาส
4/2558

ไตรมาส
3/2559

ไตรมาส
4/2559 %YoY %YoY%QoQ ปี 2558 ปี 2559

EBITDA (ล้านบาท)

 กำาไรจากการดำาเนินงาน 13,730 9,067 8,279 -40% -8.7% 50,366 39,382 -22%

 ค่าตัดจำาหน่าย 3,588 6,262 6,828 90% 9.0% 20,495 21,667 5.7%

 (กำาไร)/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 1 - 23 2,784% N/A 303 23 -92%

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (74) (39) (41) -45% 4.1% (209) (150) -28%

 ค่าใช้จ่ายการเงินอื่นๆ (41) (33) (32) -21% -2.3% (178) (181) 1.5%

	 EBITDA	 17,204	 15,257	 15,058	 -12%	 -1.3%	 70,776	 60,741	 -14%

  รายการพิเศษค่าธรรมเนียม USO (ก่อนหักภาษี) - - - - - - 2,208 -

	 Normalized	EBITDA	 17,204	 15,257	 15,058	 -	 -	 70,776	 62,949	 -11%

	 อัตรา	EBITDA	margin	(%)	 43.2%	 41.1%	 36.4%	 	 	 45.6%	 39.9%

	 อัตรา	EBITDA	margin	ไม่รวมรายการพิเศษ	(%)	 43.2%	 41.1%	 36.4%	 	 	 45.6%	 41.4%

ไตรมาส
4/2558

ไตรมาส
3/2559

ไตรมาส
4/2559 %YoY %YoY%QoQ ปี 2558 ปี 2559

กำาไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษ (ล้านบาท)

	 กำาไรสุทธิ	 10,791	 6,529	 6,468	 -40%	 -0.9%	 39,152	 30,667	 -22%

  การรับรู้ค่าธรรมเนียม USO (หลังหักภาษี) - - - - - - 1,767 -

  การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - - - - - (919) -

  การรับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษี - - (835) - - - (835) -

	 กำาไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษ	 10,791	 6,529	 5,633	 -48%	 -14%	 39,152	 30,680	 -22%

ไตรมาส
4/2558

ไตรมาส
3/2559

ไตรมาส
4/2559 %YoY %YoY%QoQ ปี 2558 ปี 2559
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ฐานะการเงิน
(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,865 5.4% 11,226 4.1%

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น 4,752 2.6% 2,963 1.1%

ลูกหนี้การค้า 11,030 6.1% 11,377 3.9%

สินค้าคงเหลือ 5,059 2.8% 3,085 1.1%

อื่นๆ 7,301 4.0% 3,248 1.2%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 38,007	 21%	 31,899	 12%

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 51,791 28% 115,378 42%

โครงข่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 84,291 46% 118,271 43%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,192 1.8% 4,099 1.5%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,252 0.7% 2,618 0.9%

อื่นๆ 3,229 1.8% 3,404 0.7%

สินทรัพย์รวม	 181,761	 100%	 275,670	 100%

เจ้าหนี้การค้า 14,358 7.9% 17,737 6.4%

ส่วนของเงินกู้ถึงกำาหนดชำาระใน 1 ปี 12,856 7.1% 11,685 4.2%

ผลตอบแทนค้างจ่าย 5,364 3.0% 5,361 1.9%

อื่นๆ 24,956 14% 34,545 13%

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 57,533	 32%	 69,328	 25%

หุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว 52,416 29% 87,130 32%

อื่นๆ 23,319 13% 76,504 28%

รวมหนี้สิน	 133,268	 73%	 232,962	 85%

กำาไรสะสม 22,813 12% 16,971 6.2%

อื่นๆ 25,680 14% 25,737 9.3%

รวมส่วนผู้ถือหุ้น	 48,493	 27%	 42,708	 15%

ไตรมาส
4/2558

ไตรมาส
4/2559 อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.32 2.94 2.30

เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.02 2.57 1.97

เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA 0.70 1.53 1.38

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.66 0.49 0.46

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 30 16 14

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ 3.9 1.7 3.4

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 82% 90% 67%

ไตรมาส
3/2559

ไตรมาส
4/2558

ไตรมาส
4/2559

ตัวเลขจากงบกาไรขาดทุนเป็นตัวเลขตั้งแต่ต้นปี เทียบให้เป็นเต็มปี

ตารางการชำาระหนี้ การชำาระค่าใบอนุญาตใช้คลื่น

	 ล้านบาท	 หุ้นกู้	 เงินกู้	 1800MHz	 900MHz

 2560 397 11,001 10,247 -

 2561 - 2,799 10,247 4,020

 2562 7,789 3,364 - 4,020

 2563 - 23,929 - 59,574

 2564 1,776 10,129 - -

 2565 - 9,882 - -

 2566 7,820 5,350 - -

 2567 6,638 - - -

 2568 - - - -

 2569 7,180 - - -

อันดับเครดิต

Fitch National rating: AA+ (THA), Outlook: Stable

S&P BBB+, Outlook: Negative

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนในปี 2559 (ล้านบาท)

	 แหล่งที่มาของเงินทุน	 	 แหล่งใช้ไปของเงินทุน
 กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 71,538 เงินลงทุนในโครงข่ายและสินทรัพย์ถาวร 47,554
 เงินกู้ยืมระยะยาว 41,154 เงินปันผลจ่าย 36,509
 เงินกู้ยืมระยะสั้น 700 ชำาระค่าใบอนุญาตใช้คลื่น 8,069
 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนสุทธิ 303 ชำาระเงินกู้ระยะยาว 7,699
 ดอกเบี้ยรับ 215 ภาษีเงินได้ 9,902
 เงินรับจากการขายสินทรัพย์ 17 ชำาระต้นทุนทางการเงินและสัญญาเช่าทางการเงิน 2,818
   เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน 15
   เงินสดเพิ่ม 1,361
	 รวม	 113,927	 รวม	 113,927

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2559 256



กำาไร
 ในปี 2559 EBITDA อยู่ที่ 60,741 ล้านบาท ลดลง 14% จาก 
ปีท่ีผ่านมา โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากการชำาระค่าใช้จ่ายตาม 
ข้อตกลงให้แกที่โอทีและคา่ใช้จา่ยการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนจากแคมเปญ
มือถอื ท้ังนีอั้ตรา EBITDA margin อยู่ท่ี 39.9% สงูกวา่ประมาณการ 
ที่คาดไว้เล็กน้อย แต่ลดลงจาก 45.6% ในปี 2558 กำาไรสุทธิอยู่ที่ 
30,667 ล้านบาทลดลง 22% เทียบกับปี 2558 จากค่าเสื่อมราคา
และคา่ตดัจำาหนา่ยรวมถงึตน้ทุนทางการเงนิท่ีเพิม่ข้ึน แม้คา่ใช้จา่ย 
ทางภาษีจะลดลง (ดรูายละเอียดเพิม่เตมิใน เหตกุารณส์ำาคญั หนา้ 1) 
หากไม่รวมรายการพิเศษ ได้แก่ 1) การรับรู้รายการพิเศษต้นทุน 
ค่าธรรมเนียม (USO) และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ในไตรมาส 1/2559 และ 2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีในไตรมาส 
4/2559 แล้ว กำาไรสุทธิจะอยู่ท่ี 30,680 ล้านบาท ลดลง 22% 
เทียบกับปี 2558 และมีอัตรากำาไรสุทธิอยู่ที่ 20.2% เมื่อเทียบกับ 
25.2% ในปี 2558

ฐานะการเงิน
 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 เอไอเอสมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 52% 
จากปีก่อน อยู่ที่ 275,670 ล้านบาท จากใบอนุญาตให้ใช้คลื่น 900 
เมกะเฮิรตซ์ ที่ได้รับในเดือนมิถุนายน 2559 และการลงทุนขยาย
โครงข่าย 4G โดยที่ดิน อาคาร อุปกรณ์โครงข่าย และใบอนุญาตมี
สดัสว่นรวมประมาณ 85% ของสนิทรพัย์รวม สนิทรพัย์หมนุเวยีน
อยู่ที่ 31,899 ล้านบาท ลดลง 16% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจาก
มีสินค้าคงคลังท่ีเป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือสำาหรับจำาหน่ายลดลง 
ในขณะที่ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 3.1% จากปีก่อน หนี้สินรวมอยู่ที่ 
232,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75% เทียบกับปีก่อน จากการประมูล
ใบอนุญาตใช้คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์และเงินกู้ยืมท่ีเพิ่มข้ึน โดย 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 64,000 ล้านบาท ในปี 2558 

เป็นประมาณ 98,000 ล้านบาท เพื่อชำาระค่าใบอนุญาตและขยาย
โครงข่าย สว่นของผูถ้อืหุ้นอยูท่ี่ 42,708 ลา้นบาท ลดลง 12% จาก
ปีก่อนจากกำาไรสุทธิและกำาไรสะสมลดลง โดยรวมแล้วเอไอเอส 
ยังมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ในระดับดีด้วยอัตราส่วนหนี้สิน
สุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 1.38 เท่า และอัตราส่วนความสามารถใน
การจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) ที่ 14 เท่า เอไอเอส 
ได้รับการจัดอันดับเครดิตท่ี BBB+ จัดเป็นอันดับท่ีน่าลงทุน 
(Investment grade) โดย S&P ในส่วนของสภาพคล่องยังอยู่
ในระดับดีด้วยอัตราส่วนทุนหมุนเวียนท่ี 0.46 เท่า ซ่ึงส่วนใหญ่ 
มาจากเจ้าหนี้การค้าสำาหรับเงินลงทุนโครงข่ายรอจ่าย

กระแสเงินสด
 ในปี 2559 เอไอเอสมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน (หลัง
หักภาษี) รวม 61,635 ล้านบาท ทรงตัวจากปีก่อนแม้กำาไรสุทธิ 
จะปรับตัวลง ขณะท่ีเงินลงทุนโครงข่ายส่วนใหญ่ใช้เพ่ือขยายโครงข่าย 
4G ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย 3G 
อยู่ที่ 47,554 ล้านบาท เทียบกับ 32,108 ล้านบาท ในปี 2558 
หรือคิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนโครงข่าย 39% ต่อรายได้จากการให้
บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) เพิ่มขึ้นจาก 27% ในปีก่อน 
นอกจากนี ้เอไอเอสยงัไดช้ำาระคา่ใบอนญุาตให้ใชค้ลืน่ความถี ่900 
เมกะเฮิรตซ์ งวดแรกให้กับกสทช. เป็นเงิน 8,069 ล้านบาท ส่งผล
ให้มีกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 6,012 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมสุทธิ 
อยู่ที่ 34,155 ล้านบาท ขณะที่เงินปันผลรอบผลประกอบการช่วง
ครึง่หลงัของปี 2558 ถงึครึง่แรกของปี 2559 อยู่ท่ี 36,509 ลา้นบาท 
ทั้งนี้ เอไอเอสมีเงินสดเพิ่มขึ้น 1,361 ล้านบาท ซึ่งทำาให้มีเงินสด
สุทธิจำานวน 11,226 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
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ข้อปฎิเสธความรับผิดชอบ
 ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในหลายด้านซ่ึงจะข้ึนอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวรวมถึง 
แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำาที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ตั้งใจว่า, “ประมาณ”, “เชื่อว่า”, 
“ยังคง”, “วางแผนว่า” หรือคำาใดๆ ที่มีความหมายทำานองเดียวกัน เป็นต้น
 แมว้า่การคาดการณด์งักลา่วจะถกูจดัทำาข้ึนจากสมมุตฐิานและความเช่ือของฝา่ยบรหิาร โดยอาศัยขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจบัุนเป็นพ้ืนฐานกต็าม สมมุตฐิานเหลา่นีย้งัคงมีความเสีย่งและความไมแ่นน่อนตา่งๆ 
ซ่ึงอาจจะทำาให้ผลงาน ผลการดำาเนนิงาน ความสำาเรจ็ท่ีเกดิข้ึนจรงิแตกตา่งจากท่ีบรษัิทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดงันัน้ผูใ้ช้ข้อมูลดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างตน้ อีกท้ังบรษัิท และผูบ้รหิาร/ 
พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

สร้างความเป็นผู้นำาในตลาดการให้บริการดาต้า
 ในปี 2559 หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ เอไอเอสได้เร่งขยายโครงข่าย 4G ให้ครอบคลุมกว่า 
98% ของจำานวนประชากร เพ่ือพัฒนาคณุภาพของบรกิารดาตา้ให้รองรบัตอ่ความตอ้งการใช้งานท่ีเพิม่ข้ึน โดยบรกิาร 4G จะช่วยสง่เสรมิ 
ประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าที่ต้องการความเร็วดาต้าที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2560 เอไอเอสยังเน้นสร้างความเป็นผู้นำาในธุรกิจมือถือโดย
เฉพาะการให้บรกิารดาตา้ โดยวางแผนลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพของโครงข่าย 4G และขยายการใชเ้ทคโนโลยี 2-Carrier และ 3-Carrier 
Aggregation ในบรเิวณพ้ืนท่ีตวัเมอืงหลกั พรอ้มกบัการสง่เสรมิให้ลกูคา้ใชส้มารท์โฟนเพิม่ข้ึน และทำาแคมเปญมอืถอืเฉพาะกลุม่สำาหรบั
ผู้ใช้บริการ 2G อย่างต่อเนื่อง
เจาะจงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีท่ีมีความต้องการสูงและเพิ่มฐานลูกค้าบนโครงข่าย
ปัจจุบัน
 ตั้งแต่เปิดบริการในเดือนเมษายน 2558 เอไอเอส ไฟเบอร์ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ขยายพื้นที่ให้บริการเต็มพิ้นที่ตัวเมือง
ใน 28 จังหวัด และครอบคลุมกว่า 5.2 ล้านครัวเรือน ด้วยเงินลงทุนรวมตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ 10,000 ล้านบาท และให้บริการลูกค้า
กว่า 301,500 ราย ณ สิ้นปี 2559 โดยเป้าหมายในสามปีข้างหน้าเอไอเอสยังคงมุ่งมั่นท่ีจะก้าวข้ึนเป็นผู้ให้บริการรายหลักในตลาด
อินเทอรเ์นต็ความเร็วสงูดว้ยการสร้างรากฐานการดำาเนนิงานท่ีแข็งแกรง่และขยายธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง สำาหรบัปี 2560 ซ่ึงนบัเป็นปีท่ีสาม 
ของการเปิดให้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์จะขยายโครงข่ายโดยพิจารณาจากความต้องการใช้งานในแต่ละพื้นท่ีและอัตราผลตอบแทน 
ในการลงทุน รวมถงึเพ่ิมฐานลกูคา้บนโครงข่ายปัจจบัุนดว้ยการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของตวัแทนและช่องทางจำาหนา่ย ในขณะท่ี 
ยังคงกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า ในปี 2560 เราคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประมาณ 
5,000 ล้านบาท
รายได้และ EBITDA เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 ประมาณการรายได้จากการให้บริการในปีนี้คาดว่าจะเติบโตประมาณ 4-5% จากปีก่อน และมีอัตรากำาไรจากการขายเครื่อง
โทรศัพท์ปรับตัวดีขึ้นใกล้เคียงระดับเท่าทุน (หรือใกล้เคียง 0%) โดยเน้นการทำาแคมเปญกับกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ ในส่วนการใช้บริการ 
คลืน่ความถี ่เสา และอปุกรณ์โครงข่ายผา่นข้อตกลงกบัทีโอทีในปี 2560 จะมกีารบันทึกเตม็ปี โดยรวมแลว้อตัรา EBITDA margin มีแนว้
โน้วปรับตัวดีขึ้นเป็น 42-44% และประมาณการงบลงทุนโครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ไม่รวมค่าใบอนุญาต)
โดยรวม 40,000-45,000 ล้านบาท
ปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายไม่ต่ากว่า 70% ของกำาไรสุทธิ
 เอไอเอสมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวและส่งมอบผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นมาอย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่อง เอไอเอส 
จึงให้ความสำาคัญต่อการรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต นโยบายการจ่าย
เงินปันผลใหม่จะจ่ายไม่ต่ำากว่า 70% ของกำาไรสุทธิ โดยมีผลตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป การปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้จะทำาให้
เอไอเอสมีกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเป็นผู้นำาตลาด ความสามารถในการแข่งขัน และ
โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงพร้อมรับต่อสภาวะการณ์ต่างๆที่อาจเปลี่ยนแปลง
 เอไอเอสยังคงการจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้งจากผลการดำาเนินงานบริษัทและกำาไรสะสมบนงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้การจ่าย
เงินปันผลในทุกกรณี จะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัท
และ/หรือ บริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำาไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและ/หรือมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

	รายได้จากการให้บริการ	(ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย)	 • คาดการณ์เพิ่มขึ้นประมาณ 4-5%
	รายได้จากการขายเครื่องมือถือ • คาดการณ์รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ด้วยอัตรากำาไรใกล้เคียงระดับเท่าทุนหรือใกล้เคียง 0%
	อัตรา	EBITDA	margin • 42-44%
	เงินลงทุนโครงข่าย • 40,000-45,000 ล้านบาท
	เงินปันผล • ไม่ต่ำากว่า 70% ของกำาไรสุทธิ

คาดการณ์และมุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 2560

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2559 258



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)
 ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ADVANC
 วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 พฤศจิกายน  2534
 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 437,045.01 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2559)
 ทุนจดทะเบียน : 4,997,459,800 บาท
 ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 2,973,095,330 บาท
 จำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 54,420 ราย (ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด
   เพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)
 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 36.22%
 ประเภทธุรกิจ : ให้บรกิารสือ่สารโทรคมนาคม โดยรวมถงึธรุกจิให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
   ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์
 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000265
 เว็บไซต์ : http://www.ais.co.th
 เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ : http://investor.ais.co.th/
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5165

 ชื่อย่อของหลักทรัพย์ : AVIFY
 วิธีการซื้อขาย : ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter: OTC)
 นายทะเบียน : The Bank of New York  Mellon
 อัตราส่วน (ADR to ORD) : 1:1
 หมายเลข ADR CUSIP : 00753G103

American Depositary Receipt

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)259



	 บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จำากัด	(DPC)
 สำานักงานเลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	แอดวานซ์	ดาต้าเน็ทเวอร์ค
	 คอมมิวนิเคชั่นส์	จำากัด	(ADC)
 (บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน DPC)
 สำานักงานเลขที่ 408/157
 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 38 ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019
 เว็บไซต : www.adc.co.th

	 บริษัท	แอดวานซ์	คอนแท็คเซ็นเตอร์	จำากัด
	 (ACC)
 สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	แอดวานซ์	เอ็มเปย์	จำากัด	(AMP)
 สำานักงานเลขที่ 408/60 อาคารพหลโยธินเพลส
 ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	แอดวานซ์	เมจิคการ์ด	จำากัด	(AMC)
 สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	เอไอเอ็น	โกลบอลคอม	จำากัด	(AIN)
 สำานักงานเลขที่ 408/127 อาคารพหลโยธินเพลส
 ชั้น 29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019
 เว็บไซต์ : www.ain.co.th

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการโทรคมนาคม

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
สายโทรศัพท์ และสาย Optical Fiber

ให้บริการศูนย์ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

ให้บริการการชำาระเงินค่าสินค้าและบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเงินสด

จำาหน่ายบัตรเงินสดอิเล็คทรอนิกส์

ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

 365.55 10 3,655.47 98.55

 95.75 10 957.52 51.001)

 27.2 10 272 99.99

 30 10 300 99.99

 25 10 250 99.99

 2 100 100 99.99

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
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	 บริษัท	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จำากัด
	 (SBN)
 สำานักงานเลขที่ 408/157
 ชั้น 38 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019
 เว็บไซต์ : www.sbn.co.th

	 บริษัท	ไวร์เลส	ดีไวซ์	ซัพพลาย	จำากัด	(WDS)
 สำานักงานเลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จำากัด
	 (AWN)
 สำานักงานเลขที่ 408/60
 ชั้น 15 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	ไมโม่เทค	จำากัด	(MMT)
 สำานักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

 บริษัท	แฟกซ์	ไลท์	จำากัด	(FXL)
 สำานักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	แอดวานซ์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จำากัด
	 (ABN)
 สำานักงานเลขที่ 408/60
 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 15
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพมหานคร  

ให้บรกิารโทรคมนาคม และบรกิารโครงข่าย 
โทรคมนาคม เช่น บริการอินเตอร์เนต็ (ISP) 
บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและ
บรกิารชุมสายอินเตอรเ์นต็ บรกิารโครงข่าย
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (IPLC & IP 
VPN) บริการเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Voice over IP) และบริการโทรทัศน์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IP Television)

นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

ให้บริการโทรคมนาคมท่ีใช้คลื่นความถี่ 
ในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ความถี่ 900 
เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 
ผู้จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีผู้ให้บริการ 
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้บริการ
โทรคมนาคม บรกิารโครงขา่ยโทรคมนาคม 
และบริการโครงข่ายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการ 
รวบรวมข้อมูลสำาหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ี (Content Aggregator) และให้
บริการในการเรียกเก็บและรับชำาระเงิน
จากลูกค้า

ให้เช่าและบริการพื้นท่ี ท่ีดินและอาคาร 
และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ

ปัจจุบันยังมิได้ประกอบธุรกิจ

 3 100 300 99.99

 0.5 100 50 99.99

 13.5 100 1,350 99.99

 0.5 100 50 99.99

 0.01 100 1 99.98

 0.75 100 752) 99.99

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
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	 บริษัท	ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์
	 จำากัด	(CLH)
 สำานักงานเลขที่ 598 อาคารสาทร สแควร์
 ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 403 ชั้นที่ 4
 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2646 2523
 โทรสาร : (66) 2168 7744

	 บริดจ์	โมบาย	พีทีอี	แอลทีดี	(BMB)
 750 Chai Chee Road, #03-02/03,
 Technopark @ Chai Chee,
 ประเทศสิงคโปร์ 469000
 โทรศัพท์ : (65) 6424 6270
 โทรสาร : (65) 6745 9453

	 บริษัท	อินฟอร์เมชั่น	ไฮเวย์	จำากัด	(IH)
 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
 ตำาบลบางสีทอง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

	 บริษัท	อมตะ	เน็ทเวอร์ค	จำากัด	(AN)3)

 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ศูน ย์ ใ ห้บริการระบบสารสนเทศและ 
ฐานข้อมูลกลาง ประสานงานการโอนย้าย 
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์ (Mobile Number 
Portability: MNP)

ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนท่ีในภาคพ้ืนเอเชีย แปซิฟิก เพ่ือ
ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ

ให้ เ ช่า อุปกรณ์ โครง ข่ายสื่ อสัญญาณ 
โทรคมนาคม

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำาแสง 
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

 0.02 100 2 20.00

 9 1 9 ล้าน 10.00
  เหรียญสหรัฐ เหรียญสหรัฐ

 0.5 100 14.5 29.00

 1 100 25  60

หมายเหตุ:
1) สัดส่วนการถือหุ้นใน ADC ที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
2) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ABN ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 15 ล้านบาท ทำาให้ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท
3) บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำากัด (AN) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ABN กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคม 2558 โดยได้ 
 จดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ข้อมูลของบุคคลอ้�งอิงอื่นๆ

 นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : (66) 2009 9383
  โทรสาร : (66) 2009 9476
 ผู้สอบบัญชี ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
  อาคาร เอไอเอ สาทร เทาวเวอร์ ชั้น 23-27
  11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
  โทรสาร : (66) 2034 0100

ข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชี ผูส้อบบัญชีไดอ่้านและพจิารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำาปีท่ีจดัเตรยีมโดยบรษัิท 
มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่ผู้สอบบัญชีต้องรายงานแต่อย่างไร

บริษัทร่วมทุน ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทร่วมทุน

รายงานประจำาปี 2559 262
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