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ภาพรวมบริษัท

005  สารจากประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

007  ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

009  ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

011  พัฒนาการที่สำาคัญเพื่อการเติบโต 

ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

014  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำาปี 2562

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

046  ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

054  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

ในบริษัทและบริษัทย่อย ประจำาปี 2562

055  รายงานคณะกรรมการสรรหา 

และกำากับดูแลกิจการ

056  รายงานคณะกรรมการพัฒนา 

ความเป็นผู้นำา และกำาหนดค่าตอบแทน

057  โครงสร้างการจัดการ

073  การกำากับดูแลกิจการ

087  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

088  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกำากับความเสี่ยงประจำาปี 2562

092  การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  

และการตรวจสอบภายใน

105  รายงานคณะกรรมการพัฒนา 

สู่ความยั่งยืน

106  การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

107  รายการระหว่างกัน

ธุรกิจของเรา

017  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

021  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

023  โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของเอไอเอส

024  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มอินทัช

025  รายงานคณะกรรมการบริหาร

026  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

033  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2562 

และแนวโน้มในปี 2563

036  เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจใน 3 ปี

039  ปัจจัยเสี่ยง

รายงานทางการเงิน

124  รายงานความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริษัท 

ต่อรายงานทางการเงิน

125  รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

130  ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

210  คำาอธิบายบทวิเคราะห ์

ของฝ่ายบริหารประจำาปี 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

225 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน 
www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.ais.co.th

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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ภาพรวมบริษัท
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วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย

พันธกิจ

เสริมสร้างการดำาเนินชีวิตด้วยบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

• ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการดำาเนินชีวิต  

 รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ

• ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ

• เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำางานที่กระฉับกระเฉง ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  

 มีความคิดเชิงบวกและมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตขององค์กร

• สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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สารจากประธานกรรมการ  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รักษาความแข็งแกร่งได้ในทุกธุรกิจ

ในปี 2562 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของเอไอเอส 
แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะไม่ค่อยดีนักโดยมีอัตรา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโตท่ีร้อยละ 
2.4 ประกอบกับสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงท้ังในตลาด
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
แต่เอไอเอสยังคงรักษาความเป็นผู้น�าในตลาดธุรกิจ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีด้วยส่วนแบ่งการตลาดเชิงรายได้
กว่าร้อยละ 48 สูงที่สุดในอุตสาหกรรม ส�าหรับธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเรว็สูงภายใต้แบรนด์เอไอเอส ไฟเบอร์ 
แม้เราจะเข้าสู่ธุรกิจน้ีเพียง 5 ปี แต่เอไอเอส ไฟเบอร์มี
อัตราการเติบโตเชิงรายได้และจ�านวนผู้ใช้บริการสูง
กว่าผู้ ให้บริการรายอ่ืน บรรลุเป้าหมายจ�านวนผู้ ใช้
บริการที่เติบโตต่อเนื่องมาอยู่ท่ี 1 ล้านรายในปีท่ีผ่าน
มา ส่งผลให้ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดเชิงจ�านวนผู้
ใช้บริการเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ท่ีร้อยละ 10 โดย
ในปีน้ีธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เริ่มสร้างผล
ก�าไรสุทธิเป็นปีแรก ในส่วนของธุรกิจลูกค้าองค์กร  
หลังจากเข้าซื้อกิจการของซีเอสแอลมาเสริมทัพ ท�าให้

เอไอเอสสามารถต่อยอดผสมผสานสินค้าและบริการ
ท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ เราได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ
เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรมากขึ้น โดยมเีป้าหมายเป็น
ผู้น�าการให้บริการ ICT แบบครบวงจร ส่งผลให้เอไอเอส
สามารถเติบโตในตลาดลูกค้าองค์กรได้อย่างแขง็แกร่ง
และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

ขยายคุณภาพและเพิ่มความแข็งแรง 

ในแพลตฟอร์มดิจิทัล

ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ เอไอเอสได้ใช้
กลยุทธ์ต่อยอดการหารายได้จากฐานลูกค้าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่เอไอเอสมีมากที่สุดกว่า 42 ล้านราย โดยได้
ลงทุนในการท�าแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการด้านดิจิทัล
อย่างต่อเน่ือง ซึง่ในปี 2562 เอไอเอสได้ขยายการเติบโต
ของบริการวีดโีอแพลตฟอร์ม AIS PLAY อย่างต่อเน่ือง 
ท�าให้มีลูกค้าทีใ่ช้งาน AIS PLAY เติบโตเป็น 2 ล้านราย 
ท้ังบนแพลตฟอร์มมือถอืและอินเทอร์เนต็บ้าน นอกจาก
น้ี เอไอเอสได้รุกสู่ธุรกิจบริการประกันภัยโดยร่วมมือ
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กับบริษัทประกันภัยเพื่อเป็นช่องทางในการขายประกันภัยแบบ
ออนไลน์ อีกทัง้ได้ขยายบริการเข้าสูต่ลาด eSports เพื่อสนับสนุน
การเติบโตของตลาดเกม ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี จะเป็นแพลตฟอร์ม
ส�าคัญในการให้บริการด้านดิจิทัลต่อไปในอนาคตของเอไอเอส 
เพื่อให้ธุรกิจของเอไอเอสเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ�าวันของผู้คน

เสริมความแข็งแกร่ง  

เพื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ของเอไอเอส

ตลอด 29 ปีท่ีผ่านมา ส่ิงทีท่�าให้เอไอเอสยังคงเป็นท่ี 1 ต่อเนือ่งจาก
อดตีมาจนถงึปัจจุบนั คอื การให้ความส�าคญักบัลูกค้า คูค้่า และ
พนักงาน โดยเรามองลูกค้าเป็นหัวใจส�าคญัของการท�างานในทุก
ด้าน ท้ังการส่งมอบเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดและการให้บริการท่ีตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้า เรามีความเชื่อว่าการเติบโตของ
ธุรกิจนับจากน้ีไปต้องอาศัยความร่วมมือจากคู่ค้า โดยเฉพาะ
ในยุค 5G ท่ีก�าลังจะมาถึง จ�าเป็นจะต้องมีพันธมิตรจากหลาก
หลายธุรกิจเข้ามาช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโตไปด้วยกัน และเอไอ
เอสยังให้ความส�าคัญกับพนักงาน โดยเน้นส่งเสริมให้พนักงาน
มีการปรับตัวและพัฒนาทักษะต่างๆ เพ่ือการให้บริการท่ีตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ ได้

ส�าหรบัเป้าหมายและทิศทางของเอไอเอสใน 3-5 ปีข้างหน้า แม้เอไอ
เอสเองจะเป็นท่ี 1 ในธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี แต่เอไอเอสต้องการ
ผันตัวเองจากผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Telecom provider) 
สู่การเป็นผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ (Digital life service 
provider) เพราะสมาร์ทโฟนท่ีอยู่ในมือของลูกค้าสามารถเข้า
ถึงบริการต่างๆ ได้มากมาย และเราเชื่อว่าลูกค้าของเราในวันนี้
ไม่ได้ต้องการใช้สินค้าและบริการของเราแค่การติดต่อสื่อสาร 

เพราะฉะน้ัน กลยุทธ์ในการท�าธุรกิจของเอไอเอส วงแรกท่ีเรา
มอง คือ เอไอเอสยังต้องเสริมสร้างความแข็งแรงในธุรกิจหลัก 
คือ ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ัน 
เรายังคงพัฒนาในส่วนวงที่ 2 ที่เรียกว่าเครื่องสร้างรายได้ใหม่ 
ท้ังการให้บริการอินเทอร์เนต็ความเรว็สูง และการให้บริการลูกค้า
องค์กร ส่วนท่ี 3 คอื แพลตฟอร์มดจิิทลั ซึง่เป็นการวางรากฐาน
และยุทธศาสตร์ในการหารายได้จากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในอนาคต 

ในขณะท่ีเราก�าลังก้าวเข้าสู่ยคุเทคโนโลยี 5G ซึง่จะช่วยผลักดนัให้
เอไอเอสก้าวสู่มิติใหม่ท่ีจะส่งมอบบริการดจิิทัลท่ีสร้างความแตก
ต่างในแง่ประสบการณ์ของลูกค้า และท�าให้เอไอเอสมโีอกาสในการ
แสวงหารายได้ในธุรกิจหรือในบริการที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ใน 
1-2 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้เริ่มทดสอบทดลองคลื่นความถี่ 5G 
เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะให้บริการ 5G ในอนาคตให้กับคน
ไทย และมุ่งม่ันพฒันาศกัยภาพโครงสร้างพื้นฐานทางดจิิทัลและ
เทคโนโลยี รวมถงึทรพัยากรต่างๆ ให้ก้าวล�า้อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนของประเทศ

สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน 

และร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศ

ในปี 2562 เอไอเอสได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ท้ัง
ในดัชนีตลาดโลกและตลาดเกิดใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และ
นโยบายในการด�าเนินธรุกิจอย่างย่ังยืน ด้วยการตระหนักถงึการ
ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
เอไอเอสยังคงส่งมอบผลการด�าเนินงานท่ีดี ด้วยการท�างาน
ท่ีโปร่งใส รวมถึงการให้ความส�าคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัว

ของข้อมูลของลูกค้า และเอไอเอสได้ผลักดันโครงการ e-waste 
ในการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท�าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และ
มุ่งม่ันส่งเสริมให้คนไทยมีความฉลาดทางการใช้ดิจิทัล (DQ) 
และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ น�าพาประเทศไทยเป็นสังคม
ดิจิทัลที่ปลอดภัย

เราขอขอบคณุลูกค้าทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการ 
ของเอไอเอส ขอขอบคณุคูค้่าทุกรายท่ีร่วมกนัท�างานอย่างหนัก 
เพื่อตอบความต้องการของผู้ใช้บริการของเราได้อย่างดตีลอดมา 
และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ให้ความไว้วางใจกับเอไอเอส  
เราในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารและพนักงานของเอไอเอสทุกคน 
ขอสัญญาว่าเราจะร่วมกันต้ังใจท�างาน เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีเราวางไว้ และทีส่�าคญัก็คอืว่าเราจะดแูลและตอบแทน
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องทุกคนอย่างเต็มท่ี 
รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาประเทศตลอดไป 

(กานต์ ตระกูลฮุน)
ประธานกรรมการบริษัท

-

(สมชัย เลิศสุทธิวงค์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-

ด้วยความนับถือ
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แบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า

ได้รับเลือกให้เป็น 

‘Thailand’s Most
Admired Brand
& Company’
โดย BrandAge

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

ที่ใหญ่ที่สุด
ผู้ ใช้บริการกว่า 42 ล้านเลขหมาย
และส่วนแบ่งตลาดเชิงรายได้

48%

บริการที่เป็นเลิศ

โดยได้รับรางวัล

‘Customer
Relationship Excellence’
จาก APCSC (Asia Pacific Customer Service Consortium) 

เครือข่าย 4G ที่ดีที่สุด

‘เครือข่ายที่เร็วที่สุด
ในประเทศไทย’

5 ปีติดต่อกัน
โดย Ookla

SPEEDTEST

2015 - 2019

AWARDS

by ookla

THAILAND’S
FASTEST
MOBILE

NETWORK

เอไอเอสเป็นผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์
ด้วยธุรกิจการบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดิจิทัลเซอร์วิส

ทดสอบความเร็ว

5G ครบทุกภาค
เป็นรายแรกของไทย

คงความเป็นผู้นำา
ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในฐานะแบรนด์ที่ ได้รับความไว้วางใจ

อับดับ 1
ด้วยเครือข่ายที่มีคุณภาพ

ผู้ให้บริการ 1

29%

ผู้ให้บริการ 2

23%

48%
ผู้นำาด้านคุณภาพ

ของเทคโนโลยีไฟเบอร์ FTTH

ครอบคลุม 57 จังหวัด
ด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี Fiber

100%

10%
มีส่วนแบ่งการตลาดเติบโตจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

35%
ส่วนแบ่งตลาดที่เติบโตขึ้นของจำานวนลูกค้าใหม่

86% 
ของลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เป็นลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ฐานลูกค้า
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขยายสู่ฐานลูกค้า
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
มากกว่า 

1 ล้านครัวเรือน
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ขยายฐานลูกค้าสู่บริการดิจิทัล

สร้างแหล่งรายได้ใหม่ในระยะยาว

เอไอเอสและ CSL ร่วมให้
บริการ ICT ครบวงจร 
ครอบคลุมความต้องการ
ของลูกค้าองค์กร

เอไอเอสร่วมกับพันธมิตร
ให้บริการ NB-IoT ทั่วประเทศ 

กว่า 750,000 อุปกรณ์

Internet of

Things (IoT)
ธุรกิจคลาวด์
สำาหรับลูกค้าองค์กร

รางวัลแห่งและความภาคภูมิใจ

จากการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงการสร้างผลตอบแทนระยะยาวแกผู้ถือหุ้น

ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนใน

Thailand Sustainability
Investment Index
เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน 

จากการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี

FTSE4Good Index Series
เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม 
และได้รับ SAM Bronze Class Sustainability Award

เอไอเอสได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
ในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ประจำาปี 2562 

วีดีโอ
แพลตฟอร์ม
ขยายฐานผู้ใช้บริการ

กว่า 2 ล้านราย
ด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายท้ังบริการฟรีและมีค่าใช้จ่าย 
ท้ังในรูปแบบของโทรทัศน์ ภาพยนต์ เพลง และ เกมส์

แรบบิท

ไลน์เพย์
Rabbit Line Pay และ mPay ให้ความสะดวก
ในการช�าระค่าสินค้าและบริการส�าหรับลูกค้าท่ัวไป
และลูกค้าองค์กร
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

รายได้รวม (ล้านบาท)

2560              2561              2562

130,062
+4.2%

124,784
122,979

ธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี

กระแสเงินสดจาก
การดำาเนินงาน (ล้านบาท)

76,627 
+10.8%

31,051
+4.6%

78,463
+6.3% 

69,132

29,68273,792

65,528

30,077

70,498

กำาไรสุทธิและ
อัตรากำาไรสุทธิ (ล้านบาท, อัตรากำาไร)

หน้ีสินสุทธิต่อ
EBITDA (เท่า)

กระแสเงินสดอิสระ  
(ล้านบาท)

อัตราผลตอบแทน
ของส่วนผู้ถือหุ้น 

กำาไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย 
และค่าเสื่อม (EBITDA)
(ล้านบาท, อัตรกำาไร)

เงินปันผลและอัตรา
การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)

ยังคงสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 
และยังลงทุนเพื่อการเติบโต
ในอนาคตอย่างต่อเน่ือง

ระดับหน้ีสินต่อก�าไรยังคงเหมาะสม 
ส�าหรับการเติบโต โดยหน้ีสินสุทธิ 
ต่อ EBITDA ลดลง ส่งผลให้มี 
ความคล่องตัวทางการเงินท่ีสูงขึ้น

เงินปันผลยังคงเพิม่ขึ้นจากปีก่อน 
และยังคงอัตราการจ่ายปันผล
อยู่ท่ีร้อยละ 70

EBITDA ยังคงเติบโตดีขึ้นจากปีก่อน 
จากรายได้ที่เติบโตขึ้นและการควบคุมต้นทุน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ

ท�าก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นแม้ตลาดจะมีการแข่งขัน 
รวมถึงธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ท่ีสร้างผลก�าไรสุทธิเป็นปีแรก

กระแสเงินสดยังคงเติบโต 
อย่างแข็งแกร่ง เพียงพอ 
ต่อการลงทุนขยายโครงข่าย

2560          2561          25622560          2561          25622560          2561          2562

2560       2561       2562 2560       2561       2562 2560       2561       2562 2560       2561       2562

49% 0.9
33,062 
+16.4%

7.34
+3.7%

55% 1.3

7.08

65% 1.4

14,174

28,398

7.08

5,722
+29%

4,4363,128

4,670
+11%

4,2082,476

2562

183,432
+8%
2561

169,856 

2560

157,722

ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ลูกค้าองค์กร 
และอ่ืนๆ 

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
ท่ีเหลือจากการลงทุน 

รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเติบโตขึ้นจาก
ฐานลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้นและ ARPU ท่ีปรับตัวดีขึ้น

รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เติบโตขึ้น จากฐานลูกค้าที่เติบโตเป็น 1 ล้านราย

ธุรกิจลูกค้าองค์กรเติบโตขึ้นมาก 
จากการควบรวมการให้บริการร่วมกันกับ CSL

รายได้รวมเติบโตได้ดี เป็นผลมาจากการเติบโต 
ของแต่ละหน่วยธุรกิจของเอไอเอส

กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นจากความ
แข็งแกร่งของกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงาน และยังลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง

43.3%

17.5% 70% 71% 70%19.1%

42.8%
16.9%44.7%

* ค�านวนจากผลประกอบการท่ีไม่รวม 
ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับท่ี 15 
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม 2560 2561 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.50 0.48 0.45
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.36 0.35 0.34
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.94 0.95 0.73
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11 10 10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32 35 36
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7 7 7
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 49 52 51
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 6 6 6
ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 63 58 65
วงจรเงินสด (วัน) 19 30 22

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร 
(Profitability Ratio)
อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 42% 39% 38%
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 26% 24% 23%
อัตรากำาไรอื่น (%) 0.5% 0.5% 0.5%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (%) 36% 63% 121%
อัตรากำาไรสุทธิ (%) 19% 18% 17%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เฉลี่ย (%) 65% 55% 49%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด 60% 51% 45%

งบการเงินรวม 2560 2561 2562

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
(Efficiency Ratio) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11% 10% 11%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) /1 23% 22% 23%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.56 0.59 0.62

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial 
Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.63 4.04 3.17
อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 12.45 11.94 13.00
อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน (เท่า) 4.40 2.88 2.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 70% 71% 70%

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 16.96 19.40 23.34
กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 10.12 9.98 10.49
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 7.08 7.08 7.34

อัตราการเติบโต    
สินทรัพย์รวม (%) 3% 2% -0.3%
หนี้สินรวม (%) 0.29% -0.34% -5.39%
รายได้จากการขายหรือบริการ (%) 4% 8% 7%
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน (%) -16% 5% 5%
กำาไรสุทธิ (%) -2% -1% 5%

/1 ไม่รวมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
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พัฒนาการที่สำาคัญ 
เพื่อการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้านนวัตกรรมเครือข่าย

1. ทดสอบเทคโนโลยีระบบ 5G ท่ีสามย่านมิตรทาวน์เพ่ือการเรียน
รู้และทดลองใช้งาน 5G ในสภาพแวดล้อมจริง โดยมี เทคโนโลยี 3D 
Hologram, การส่ือสารระยะไกลถ่ายทอดภาพ 3 มิติ, 5G VDO 
Call, 5G Remote Control Vehicle, 5G Connected Drones, 
และ 5G The Robotics เป็นต้น 

2. เปิดทดสอบ 5G ในพื้นที่ภาคกลาง ที่ พร้อมทดสอบ 5G บน
สภาพแวดล้อมจรงิ โดยเปดิพืน้ท่ีให้เหล่านักพฒันา สถาบนัการ
ศกึษา และพนัธมิตรในภาคอีสาน ท่ีสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลย ี5G 
ได้เข้ามาร่วมพัฒนา

3. ลงนามใน MOU หัวเว่ย โนเกีย และแซดทีอีร่วมศึกษาวิจัย แลก
เปล่ียนองค์ความรู้ พร้อมร่วมทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีเก่ียวกับ 
5G ที่ตอบโจทย์ท้ังในระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ และ
การยกระดับบริการเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค

4. ได้รับการจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 700MHz 
ความถี่วิทยุ 723 - 733MHz คู่กับ 778 - 788MHz (ความ
กว้าง 2 x 10MHz) ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต ด้วยราคารวมทั้งสิ้น 17,584 ล้านบาท
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4. เปิดตัว AIS eBiz Shop ช่องทางออนไลน์ส�าหรับซ้ือสินค้าและ
บริการจาก AIS Business ได้ 

5. ร่วมกับ สิงเทล ขยายบริการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ไปยัง
ประเทศญ่ีปุ่น

2. เปิดตัว AIS Insurance Service โบรกเกอร์ประกันภัยทาง
ออนไลน์สามารถก�าหนดข้อมูลการเดินทางและระยะเวลาคุ้มครอง
ได้ โดยบริษัทในเครือเอไอเอส (ADD) ท่ีได้รับอนุญาตจาก คปภ.

3. ปรับแผนการด�าเนินงานและเปล่ียนช่ือ ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็น  
ซีเอสแอล (CSL) โดยมีกลยุทธ์ 3Ss คือ 1. Data Center & Cloud 
Solutions, 2. Managed Services, และ 3. System Integration 
ให้ธุรกิจองค์กรต้ังแต่ต้นน้�าถึงปลายน้�า 

1. ยกระดับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่าน 5 กลยุทธ์ 
ความเรว็สงูสดุ ความครอบคลุม ส่งเสรมิ E-sport การก�าหนด
ระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตตามความต้องการของลูกค้า

ด้านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย ์

การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล

6. น�าโซลูชัน NB-IoT Motor Tracker เข้ามาในธุรกิจประกันภัย
รถยนต์ โดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน) ใช้บริการ
ประกันรถแบบเปิดปดิ เพือ่จา่ยคา่เบีย้ประกันตามการใชง้านจรงิ 
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ด้านการขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการ

พัฒนาเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข เป็นแหล่งการเรียนรู้
ด้านการท�าการเกษตร Smart Famer โดยน�าแพลตฟอร์ม IoT 
ฟาร์มอัจฉริยะ (Intelligent Farm: iFarm) มาช่วยบริหารจัดการ
ฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย�า

2. ร่วมมือกับพันธมิตร ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือจัดกิจกรรม 
“กรนี พหลโยธนิ” รณรงคร์บัขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste เพือ่ 
ผลักดนัให้เกดิการคดัแยก และการท้ิงขยะ E-Waste อย่างถกูวธิี

3. จดักิจกรรมอุ่นใจไซเบอร ์โดยเชญิคณุครเูขา้รว่มโครงการกวา่ 
150 โรงเรยีนและอบรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทักษะความฉลาด
ทางด้านดิจิทัล DQ (Digital Quotient) ทั้ง 8 ด้าน 

7. จับมือแสนสิริและไร่ก�านัลจุลสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ ควบคุม
การท�างานผ่านระบบฟารม์อัจฉรยิะ iFarm โดยสามารถควบคมุ
อุณหภมู ิวดัความชืน้ในดนิ และปรมิาณฝุ่น PM2.5 พรอ้มแสดง
ผลการวัดบน Dashboard แบบตอบสนองทันที
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำาปี 2562
ด้านองค์กรและแบรนด์

1. รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & 
Company” โดย BrandAge ในฐานะ แบรนด์ท่ีครอง
ใจผู้บริโภคและได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1

2. รางวัล “แบรนด์โทรคมนาคมท่ีแข็งแกร่งที่สุด 
ในโลก อนัดับ 1” โดย Brand Finance องคก์รท่ีปรกึษา
ดา้นกลยทุธ์และคณุคา่ของแบรนดที์มี่ชือ่เสียงระดบัโลก

3. รางวัล “No.1 Brand Thailand 2019” รางวัล
แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ด้าน Mobile Operator โดย
นิตยสาร Marketeer

4. รางวัล “Outstanding Brand” องค์กรท่ีโดดเด่น
ประจ�าปี ในงานประกาศรางวัล 2019 ASIA CEO 
SUMMIT & AWARD CEREMPNY ในฐานะองค์กรที่
มีความโดดเด่นในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย

5. รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำาปี 
2562” สาขาพฒันานวตักรรมดจิทัิลเพือ่สังคมไทย จาก
โครงการหน่ึงลา้นกล้าความดตีอบแทนคณุแผ่นดนิ ท่ีจดั
ขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

6. รางวัล “The Best Accelerator and Incubator 
Program” และ “People Choice Award” ซึ่งมอบ
ให้กับองคก์รท่ีส่งเสรมิสตารท์อัพให้เกิดการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในงาน ASEAN Rice Bowl 
StartUp Awards 2018

7. รางวัล “Best Companies to Work for in Asia 
2019” จัดขึ้นโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) 
โดยบริษัท Business Media International ประเทศ
มาเลเซีย ใช้เกณฑ์ในการประเมินผลเพื่อมอบรางวัล

8. รางวัลเกียรติยศ “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2562” 
(Organization of The Year 2019) สาขา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร จากโครงการหน่ึงล้านกล้า
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

9. รางวัล “The Best of DRIVE AWARD 2019”  
สุดยอดองค์กรชั้นน�าอันดับ 1 ที่มีบทบาทในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในสาขาเทคโนโลยี  
และ DRIVE AWARD 2019 Excellence Technology 
องค์กรท่ีเป็นเลิศในสาขาธุรกิจเทคโนโลยี มาครอง 
ได้ส�าเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

4

7

9

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)14

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



ด้านสินค้า บริการ และการตลาด

10. รางวัล “Customer Relationship Excellence 
Awards 2019” จัดโดย Asia Pacific Customer 
Service Consortium (APCSC)) ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 
โดย มีองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าประกวดกว่า 
100 บริษัท

11. รางวัล “องค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการ
ระดับดีเด่น” ประจ�าปี 2562 ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 
4 นับตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

12. รางวัล “Fastest Growing VMware Cloud 
Provider of the Year 2019” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ใน
งาน “VMware Partner Executive” ในฐานะผู้ให้บรกิาร 
Cloud ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กร

13. รางวัล “Thailand IOT Services Provider of 
the Year” ในงาน 2019 Frost & Sullivan Thailand 
Excellence Awards จัดโดย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์  
ซัลลิแวน 

14. รางวัล “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลท่ีมีการ 
ส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น”  
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

15. รางวลั “Most engaged official account” ออฟ
ฟิเชี่ยลแอคเคาท์ท่ีสร้าง Engagement มากท่ีสุด และ 
“Most used sponsored stickers” สติกเกอรแ์บรนด์
ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด จาก LINE ประเทศไทย ใน
ฐานะท่ีออฟฟเิชีย่ลแอคเคาท์ AIS บนแอปพลิเคชนั LINE14

11

ด้านสังคมและความยั่งยืน

16. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก “Dow Jones 
Sustainability Indices” หรือดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ ในกลุ่มดชันโีลก (World Index) และดัชนีตลาด
เกิดใหม่ (Emerging Market Index) ประจ�าปี 2562

17. ได้รับคัด เ ลือกใ ห้อ ยู่ ในรายชื่อ  “Thai land 
Sustainability Investment” (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน
ประจ�าปี 2562 ของกลุ่มบรษัิทจดทะเบียนทีมี่มูลคา่หลกั
ทรพัย์ตามราคาตลาดสูงกวา่ 100,000 ล้านบาท ติดต่อ
กันเป็นปีที่ 5

17
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ธุรกิจของเรา 
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นโยบายและภาพรวม 
การประกอบธุรกิจ 

1. ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการดำาเนินชีวิต

รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ

ในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ

2. ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำางานที่กระฉับกระเฉง

ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดเชิงบวก

และมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

เพื่อการเติบโตขององค์กร

4. สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เอไอเอส ด�าเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมมา 29 ปี โดยเริ่ม
ด�าเนินงานภายใต้ระบบสัญญาร่วมการงาน หรือสัมปทาน ซึ่ง
ผู้ให้บริการได้รับสิทธิในการใช้คล่ืนความถี่จากหน่วยงานของ
รัฐภายใต้สัญญาในรูปแบบ สร้าง-โอน-ด�าเนินการ (Built-
Transfer-Operate) ต้ังแต่ปี 2533 โดยสัญญาร่วมด�าเนินงานมี
ระยะเวลา 25 ปี ต่อมา กสทช. ถกูต้ังขึ้นในปี 2553 และจดัประมูล
คล่ืนความถี่และจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ชุดแรกในปี 
2555 เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย 
เน่ืองจากใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีอ่ยูภ่ายใต้ระบบใบอนญุาต
ซึง่สอดคล้องกับแนวทางของนานาชาติในการส่งเสริมการแข่งขนั
อย่างเท่าเทียมและสนบัสนนุให้ผู้ให้บริการได้ให้บริการเทคโนโลยี
ใหม่ เช่น 3G และ 4G เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้น

เอไอเอสยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะ”เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย” โดยมีเป้าหมาย
เสริมสร้างการด�าเนินชีวิตด้วยบริการเทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน
พันธกิจ ดังนี้
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ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์

ปัจจุบันเอไอเอสเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” 
โดยด�าเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ 

ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง ธุรกิจดิจ�ทัลเซอร�ว�สธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ว�ดีโอแพลตฟอร�ม

ธุรกิจคลาวด�

สําหรับองค�กร

ธุรกรรมทาง

การเง�นบนมือถือ

Internet of Things

แพลตฟอร�มอื่นๆ

3. ธุรกิจดิจ�ทัลเซอร�ว�ส

เป�นบร�การต�อยอดด�านดิจ�ทัลที่มุ�งเน�นสร�าง

มูลค�าเพ��มข�้นจากฐานธุรกิจบร�การโทรศัพท�

เคล่ือนท่ี และอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง โดย

ตั้งเป�าให�เป�นแหล�งรายได�ใหม� ในระยะกลาง

ถึงยาว สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมผู�บร�โภคและเทคโนโลยี

บร�การอินเทอร�เน็ตด�วยเทคโนโลยีไฟเบอร�

สําหรับลูกค�าครัวเร�อนท่ัวไป และสําหรับ

ผู�ประกอบการรายย�อย

เป�ดให�บร�การต้ังแต�เดือนเมษายน 2558 โดย

ให�บร�การอินเทอร�เน็ตบ�านความเร็ว

สูงผ�านใยแก�วนําแสง (FTTx) พร�อม

คอนเทนต�แพลทฟอร�มในรูปแบบ 

on-demand

การขาย

โทรศัพท�มือถือ

บร�การโรมมิ�ง

และโทรออกต�างประเทศ

บร�การระบบรายเดือน

“เอไอเอสรายเดือน

(AIS Post-Paid)”, 

บร�การระบบเติมเง�น 

“เอไอเอสวันทูคอล 

(AIS One-2-Call)”

1. ธุรกิจโทรศัพท�เคล่ือนที่

2G / 3G / 4G

ให�บร�การโครงข�าย

โทรศัพท�เคล่ือนที่ 

4G/3G/2G

2. ธุรกิจอินเทอร�เน็ต
 ความเร็วสูง
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ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การในป� 2562

ผู�ให�บร�การรายอ่ืนในตลาดอินเทอร�เน็ตบ�านได�แก� ทรู ทีโอที และ 3BB

10%

ในปี 2562 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน 289,669 ล้านบาท 
และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 633,287 ล้านบาท ซึ่ง
สูงเป็นล�าดับที่ 4 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เติบโตในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ณ ส้ินปี 2562 เอไอเอสยังคงเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ในประเทศไทยรายใหญ่ท่ีสุด มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงราย
ได้อยู่ท่ีร้อยละ 48 และมีผู้ใช้บริการจ�านวน 42 ล้านเลขหมายท่ัว
ประเทศ โดยรายได้จากบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ียังคงมสีดัส่วน
กว่าร้อยละ 71 ของรายได้รวม และในปีที่ผ่านมามีรายได้เติบโต
ร้อยละ 4.2 ด้วยคล่ืนความถี่ท่ีเอไอเอสมีสิทธิใช้งานในปัจจุบัน 
สามารถให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพท้ังเทคโนโลยี 4G, 3G 
และ 2G ครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร และในปีที่ผ่าน
มา เอไอเอสได้เริ่มเตรียมความพร้อมสู่ 5G ผ่านการวิจยัพฒันา
และทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G ร่วมกับพันธมิตรและคู่ค้าทั้ง
ในด้านการพฒันาเทคโนโลยโีครงข่าย การเตรียมความพร้อมใน
เชงิเทคนคิและกระบวนการท�างาน รวมถงึการทดลองบริการและ
การใช้งานในรูปแบบต่างๆ ของหลายอุตสาหกรรม 

เอไอเอสได้เริ่มด�าเนินธรุกิจอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงภายใต้แบรนด์ 
‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ ตัง้แต่ปี 2558 โดยมเีป้าหมายเพื่อสร้างรายได้
ใหม่และต่อยอดบริการเพิ่มเติมจากโครงข่ายไฟเบอร์ทีล่งทนุอยู่
แล้วในธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนทีแ่ละจากฐานลูกค้าท่ีมอียู่ ปัจจุบันให้
บริการในกว่า 57 จงัหวดั มคีวามครอบคลมุถงึ 7 ล้านครวัเรือน 
เอไอเอส ไฟเบอร์ ท�าตลาดด้วยจุดเด่นท่ีเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี
ไฟเบอร์ถงึบ้าน (FTTH) เพื่อเชือ่มต่ออินเทอร์เน็ตสู่ครวัเรือน และ
พร้อมรองรบัลูกค้าท่ียังใช้งานเทคโนโลยี ADSL ท่ีต้องการเปล่ียน
เป็นเทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพสูงขึ้นและความเรว็ท่ีให้บริการได้สูงสุด
ถงึ 1 กิกะบิตต่อวินาที ทัง้น้ี รายได้จากธรุกิจอินเทอร์เน็ตความเรว็
สูงในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อน และคดิเป็นร้อยละ 3.7 
ของรายได้การให้บริการรวม โดยปัจจุบันมีจ�านวนผู้ใช้บริการ 
อยู่ที ่1,037,600 ราย คดิเป็นส่วนแบ่งตลาดเชงิผู้ใช้บริการกว่า
ร้อยละ 10 ของตลาดอินเทอร์เน็ตความเรว็สงู 

ผู้นำาในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่

45%48%

ผู�ให�บร�การรายอ่ืนในตลาดโทรศัพท�เคล่ือนท่ี ได�แก� ดีแทคและทรูมูฟ

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การในป� 2562

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงรายได�ในป� 2562

เอไอเอสยังคงเป็น

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในประเทศไทยรายใหญ่ที่สุด

รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2562 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อน

หมายเหตุ: ค�านวนจากผลประกอบการที่ไม่รวมผลกระทบของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 15
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ดำาเนินงานภายใต้ระบบใบอนุญาต 

ผ่านการกำากับดูแลของ กสทช.

ธุรกิจของเอไอเอสในส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ด�าเนินการอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาตหิรือ กสทช. ซึง่ถกูจดัต้ัง
โดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถี ่พ.ศ. 
2553 ท้ังน้ี เอไอเอส ผ่านบริษัทย่อย ได้รบัใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและมใีบอนญุาตให้ใช้
คล่ืนความถี ่ได้แก่ ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี ่2100, 
1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ รวมท้ังเป็นพันธมิตร
ในการใช้งานคล่ืนความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์กับที
โอที ท�าให้เอไอเอสมีคล่ืนความถี่ใช้งานรวม ณ ส้ิน
ปี 2562 ท้ังส้ิน 2x60 เมกะเฮิรตซ์ เอไอเอสมีหน้าท่ี
ต้องปฏบัิตติามกฎระเบียบในการจ่ายค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต การสบทบเงินเข้ากองทนุวิจยัและพฒันา
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และค่า
ธรรมเนียมการใช้เลขหมายแก่ กสทช. โดยรวมค่า
ธรรมเนียมท้ังหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของ
รายได้การให้บริการในแต่ละปี

จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 ของกำาไรสุทธิ

เอไอเอสมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 70 
ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นปีละ 2 ครัง้  การจ่าย
เงนิปันผลครัง้แรกจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก และการจ่ายเงินปันผลครัง้
ท่ีสองจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัท
ในงวดครึ่งปีหลัง ซึ่งจ�านวนเงินปันผลรวมประจ�าปี
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส�าหรบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะพิจารณา
จากผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงิน
และปัจจัยส�าคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยนั้นๆ 

2558 2559 2560 2561 2562

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น) 12.99 10.08 7.08 7.08 7.34

1. เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานครึ่งปีแรก 6.50 5.79 3.51 3.78 3.78

2. เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานครึ่งปีหลัง 6.49 4.29 3.57 3.30 3.56

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 99 98 70 71 70

 

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2557-2559  จ่ายตามนโยบายเดิมทื่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 100 แต่ตั้งแต่ปี 2560 จ่ายตามนโยบายปันผลใหม่ที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70

ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณ ีจะขึ้นอยู่กับกระแส
เงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจ�าเป็นและ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่
เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อการด�าเนินงานปกติของบริษทัและบริษัทย่อย โดย
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีดังนี้

ต่อยอดธุรกิจหลัก 

ผ่านบริการดิจิทัลเซอร์วิส

ธุรกิจส่วนท่ีสามของเอไอเอส คือ ธุรกิจดิจิทัล
เซอร์วิส (Digital Service) คอืการพฒันาบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายรปูแบบต้ังแต่โครงข่าย 
แพลตฟอร์มการให้บริการ และโซลูชัน่เพื่อสร้างบริการ
ดจิิทัลให้แก่ท้ังลูกค้าทัว่ไปและลูกค้าองค์กร ผ่านการ
ร่วมมือและพัฒนาระบบนิเวศของการท�าธุรกิจแบบ
เชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไปพร้อม
กัน  ท้ังน้ี เอไอเอสได้เน้นการท�าดิจิทัลเซอร์วิสใน 5 
ด้านหลัก ได้แก่ วิดีโอแพลตฟอร์ม (VDO Platform) 
คลาวด์ส�าหรบัองค์กร (Business Cloud) ธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถอื (Mobile Money) บริการเชือ่ม
ต่อระหว่างอุปกรณ์ (IoT) และบริการแพลตฟอร์มอ่ืนๆ 
ท้ังน้ี ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสจะเป็นส่วนสนับสนุนส�าคญั
ท่ีช่วยให้เอไอเอสสามารถสร้างแหล่งรายได้แหล่งใหม่
ในอนาคตนอกเหนือจากการคิดค่าบริการการใช้
อินเทอร์เน็ตบนมือถือในปัจจุบัน และท�าให้เอไอเอส
สามารถเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร (Integrated 
Player) ผ่านการผนวกสินค้าและบรกิารจากธุรกิจ
หลักทั้ง 3 ธุรกิจเข้าด้วยกัน (Convergence)  
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จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

ทุนจดทะเบียน : 4,997,459,800 บาท ประกอบด้วย 
หุ้นสามัญจ�านวน 4,997,459,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว : 2,973,178,632 บาท ประกอบด้วย 
หุ้นสามัญจ�านวน 2,973,178,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 (วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
ได้รับเงินปันผล: Record date) 

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น)
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%)

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 จำากัด1) 194,433,111 6.54

4. South East Asia UK (Type C) Nominee Limited 104,875,677 3.53

5. สำานักงานประกันสังคม 83,327,800 2.80

6. State Street Bank Europe Limited 64,711,718 2.18

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น)
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%)

7. GIC Private Limited 20,431,500 0.69

8. State Street Bank And Trust Company 18,812,113 0.63

9. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 12,366,447 0.42

10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 11,849,688 0.40

รวม 2,406,879,054 80.96

หมายเหตุ: 
1) ผู้ถือหุ้นสามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ณ 19 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำานวนหน่วย 

NVDR
สัดส่วนการ

การถือหน่วย (%)

1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 31,276,080 1.05

2. STATE STREET EUROPE LIMITED 29,490,185 0.99

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 20,739,857 0.70

รวม 81,506,122 2.74

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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(ข) กลุ่มผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธพิลต่อการก�าหนดนโยบายการจดัการหรือการด�าเนินงาน
ของบริษัท 

1. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 40.45 โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบมจ. อินทัช  
โฮลดิ้งส์ ได้แก่  

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น)
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%)

1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD 1) 673,348,264 21.00

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 2) 532,380,897 16.60

3. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANGKING  
CORPORATION LIMITED

320,283,660 9.99

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 128,425,755 4.01

5. สำานักงานประกันสังคม 43,537,600 1.36

6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 38,737,100 1.21

7. UBS AG LONDON BRANCH 28,245,994 0.88

8. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ 27,829,500 0.87

9. STATE STREET EUROPE LIMITED 24,515,815 0.76

10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 20,869,600 0.65

หมายเหตุ:
1) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถือหุ้นโดย 

Temasek Holdings (Private) Ltd. ร้อยละ 49.81 (ที่มา : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2019)
2) สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th.

2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. ถอืหุ้นในบริษัทโดยตรงร้อยละ 23.32 โดยผู้ถอืหุ้นของ Singtel  
Strategic Investments Pte. Ltd. ได้แก่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

Singtel Asian Investments Pte. Ltd. * 100.00

* Singtel Asian Investments Pte. Ltd. ถือหุ้นโดย Singapore Telecommunications Limited ในอัตราร้อยละ 100  
(ที่มา: Accounting and Corporate Regulatory Authority (ARCA), Singapore ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

(ค) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการ
บริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -
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โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของเอไอเอส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บร�ษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอร�ส จำกัด 
(วายพ�ซี)

1)   สัดส�วนการถือหุ�นในเอดีซี ที่เหลืออีกร�อยละ 49 ถือโดยบุคคลที่ไม�มีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ระหว�างกัน
2)          บร�ษัทย�อย,              บร�ษัทย�อยโดยอ�อม,              บร�ษัทที่เข�าร�วมลงทุน

บร�ษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จำกัด 
(เอดับบลิวเอ็น)

บร�ษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�ว�ส จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 4,997 ล�านบาท ทุนชำระแล�ว 2,973 ล�านบาท

99.99% 99.99% 99.99%

99.99%

บร�ษัท แอดวานซ� คอนแท็คเซ็นเตอร� จำกัด 
(เอซีซี)

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� เมจ�คการ�ด จำกัด
(เอเอ็มซี)

99.99%
บร�ษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
(เอไอเอ็น)

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� ดิจ�ทัล ดิสทร�บิวชั่น 
จำกัด (เอดีดี)

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค 
จำกัด (เอบีเอ็น)

60.00%
บร�ษัท อมตะ เน็ทเวอร�ค จำกัด
(เอเอ็น)

29.00%

99.58%
บร�ษัท ซีเอส ล็อซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 
(ซีเอสแอล)

51.00%
บร�ษัท แอดวานซ� ดาต�าเน็ทเวอร�ค
คอมมิวนิเคชั่นส� จำกัด (เอดีซี) 1)

99.99%
บร�ษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
(ทีเอ็มซี)

99.94%

บร�ษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค 
จำกัด (เอสบีเอ็น)

บร�ษัท ดิจ�ตอล โฟน จำกัด 
(ดีพ�ซี) 98.55%

33.33%

99.99%

บร�ษัท แรบบิท-ไลน� เพย� จำกัด
(อาร�แอลพ�)

บร�ษัท แอดวานซ� เอ็มเปย� จำกัด
(เอเอ็มพ�) 99.99%

บร�ษัท ไวร�เลส ดีไวซ� ซัพพลาย จำกัด 
(ดับบลิวดีเอส)

บร�ษัท ไมโม�เทค จำกัด
(เอ็มเอ็มที)

99.98%
บร�ษัท แฟกซ� ไลท� จำกัด
(เอฟเอ็กซ�แอล)

10.00%
บร�ษัท ศูนย�ให�บร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำกัด (ซีแอลเอช)

10.00%
บร�ดจ� โมบาย พ�ทีอี แอลทีดี
(บีเอ็มบี)

บร�ษัท อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จำกัด
(ไอเอช)

99.99%
บร�ษัท เอดี เวนเจอร� จำกัด (มหาชน) 
(เอดีว�)

10.00%
บร�ษัท ศูนย�ให�บร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำกัด (ซีแอลเอช)
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1)   บร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
2)   ไม�รวมเง�นลงทุนที่เป�นตราสารหนี้
3)  INTUCH ถือหุ�น ITV (52.92%) ซึ่งป�จจ�บันหยุดดำเนินธุรกิจ และอยู�ระหว�างการพ�จารณาข�อพ�พาทกับสำนักนายกรัฐมนตร�

บร�ษัท อินทัช โฮลดิ�งส� จำกัด (มหาชน)1)

99.99%
บร�ษัท ไมโม�เทค จำกัด

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� ไวร�เลส 
เน็ทเวอร�ค จำกัด

99.98%
บร�ษัท แฟกซ� ไลท� จำกัด

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� บรอดแบนด� 
เน็ทเวอร�ค จำกัด

60.00%
บร�ษัท อมตะ เน็ทเวอร�ค จำกัด

29.00%
บร�ษัท อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จำกัด

98.55%
บร�ษัท ดิจ�ตอล โฟน จำกัด

51.00%
บร�ษัท แอดวานซ� ดาต�าเน็ทเวอร�ค
คอมมิวนิเคชั่นส� จำกัด

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� ดิจ�ทัล 
ดิสทร�บิวชั่น จำกัด

10.00%
บร�ษัท ศูนย�ให�บร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำกัด

10.00%
บร�ดจ� โมบาย พ�ทีอี แอลทีดี

99.58%
บร�ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด 
(มหาชน)

99.99%
บร�ษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด 
(มหาชน)

99.94%
บร�ษัท เยลโล เพจเจส 
คอมเมอร�ส จำกัด

99.99%
บร�ษัท ไวร�เลส ดีไวซ� ซัพพลาย 
จำกัด (มหาชน)

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� คอนแท็คเซ็นเตอร� 
จำกัด

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� เอ็มเปย� 
จำกัด

33.33%
บร�ษัท แรบบิท-ไลน� เพย� จำกัด

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� เมจ�คการ�ด 
จำกัด

99.99%
บร�ษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม 
จำกัด

99.99%
บร�ษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� 
เน็ทเวอร�ค จำกัด

99.99%
บร�ษัท เอดี เวนเจอร� จำกัด 
(มหาชน)

51.00%
บร�ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม�นท�ส 
พ�ทีอี ลิมิเต็ด100%

บร�ษัท ไอพ�สตาร� จำกัด

99.99%
บร�ษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส�
แอนด� เซอร�ว�ส จำกัด

99.99%
บร�ษัท อินทัช มีเดีย จำกัด

99.99%
บร�ษัท ทัช ทีว� จำกัด

51.00%
บร�ษัท ไฮ ช็อปป��ง จำกัด

99.99%
บร�ษัท ไฮ ช็อปป��ง ทีว� จำกัด

49.00%
บร�ษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส� 
มหาชน

100%
บร�ษัท ทีพลัส ดิจ�ตัล จำกัด

99.99%
บร�ษัท ไทย แอดวานซ� อินโนเวชั่น 
จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร� นิวซีแลนด� จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร�ท ออสเตรเลีย 
พ�ทีวาย จำกัด

100%
บร�ษัท โอไรอ�อน แซลเทลไลท� ซิสเทม 
พ�ทีวาย จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร� อินเตอร�เนชั่นแนล 
พ�ทีอี จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร� โกลเบิล เซอร�ว�ส 
จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร� เจแปน จำกัด

100%
บร�ษัท สตาร� นิวเคลียส จำกัด

99.99%
บร�ษัท ทีซี บรอดคาสติ�ง จำกัด

100%
บร�ษัท อินเตอร�เนชั่นแนล แซลเทลไลท� 
จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร� (อินเดีย) ไพรเวท 
จำกัด

100%
บร�ษัท ทีซี โกลเบิล เซอร�ว�ส จำกัด

20.49%
บร�ษัท อ��คบี จำกัด

25.00%
บร�ษัท กอล�ฟดิกก� จำกัด

20.00%
บร�ษัท ด็อกเตอร�เอทูแซด จำกัด

19.41%
บร�ษัท ช็อคโก� คาร�ด เอ็นเตอร�ไพรส� 
จำกัด

17.96%
บร�ษัท อีเว�นท� ป�อป โฮลดิ�งส� 
พ�ทีอี ลิมิเต็ด

16.66%
บร�ษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด

15.36%
บร�ษัท เพลย�เบสิส พ�ทีอี ลิมิเต็ด

11.43%
บร�ษัท อีคาร�ทสตูดิโอ จำกัด

10.00%
บร�ษัท ว�ว�อาร�เอเชีย จำกัด

8.68%
บร�ษัท วงใน มีเดีย จำกัด

8.11%
บร�ษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด�) จำกัด

14.89%
บร�ษัท เพ�ยร� พาวเวอร� จำกัด

บร�ษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�ว�ส จำกัด (มหาชน)1) 40.45%

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร�สาย

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)1) 41.13%

ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต�างประเทศ

โทรศัพท�ในต�างประเทศดาวเทียม

ธุรกิจอื่นๆ

Venture Capital 2) อื่นๆ

อินเทอร�เน็ตและสื่อ

10.00%
บร�ษัท ศูนย�ให�บร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มอินทัช

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
คณุแอเลน ลิว ยง เคียง ประธาน คณุเฆราร์โด ซ.ี อบลาซา จูเนียร์ 
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ และคุณเอนก พนาอภิชน กรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามขอบเขต
อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร โดยมี
สาระส�าคัญของการปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนและเห็นชอบทิศทางการด�าเนินงานและ
กลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้างการบริหาร แผนธุรกิจและ 
งบประมาณประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ

2. ติดตามผลการด�าเนินงานทางการเงินและผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัท และน�าเสนอรายงานดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

(นายแอเลน ลิว ยง เคียง)
ประธานกรรมการบริหาร

-

3. พิจารณา ให้ความเห็น และเห็นชอบการจ่ายเงินปันผล การ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ

4. จัดเตรียมรายงานคณะกรรมการบริหารประจ�าปี 2562 และ 
เปิดเผยในรายงานประจ�าปี
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2560 2561

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

2562

29,422 ล�านบาท

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

5,722
3.12

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

130,062
70.90

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

4,670
2.55

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

13,557
7.39

ล�านบาท

ร�อยละ

16.04ร�อยละ

2G / 3G / 4G

รายรับค�าเชื่อมโยงโครงข�าย 
และค�าเช�าเคร�่องและอ�ปกรณ�

รายได�จากธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

รายจากได�การให�บร�การอื่นๆ

รายได�จากการให�บร�การหลัก

รายได�จากธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

รายได�จากการขายซิมและอ�ปกรณ�

รายได�รวม

รายได�จากการให�บร�การ

183,432 ล�านบาท

100.00ร�อยละ

154,010 ล�านบาท

83.96ร�อยละ

140,454 ล�านบาท

76.57ร�อยละ

128,583 133,429

132,947 144,005

24,775 25,851

157,722 169,856

3,128 4,436

122,979 124,784

2,476 4,208

4,364 10,576

81.53 78.55

84.29 84.78

15.71 15.22

100.00 100.00

1.98 2.61

77.97 73.46

1.57 2.48

2.77 6.23

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทบริการ

หมายเหตุ: ค�านวนจากผลประกอบการที่ไม่รวมผลกระทบของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 15
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจหลักของเอไอเอส สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เอไอเอสให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านโครงข่าย 4G, 3G 
และ 2G โดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส�าหรับกิจการ
โทรคมนาคมท่ีได้รบัอนุญาตจาก กสทช. ปัจจุบนัเอไอเอสมีคล่ืน
ความถี่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 2x60 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งประกอบด้วย
คลื่นความถี่ย่าน 2100, 1800, และ 900 เมกะเฮิรตซ์ นอกจาก
น้ี ในปี 2562 เอไอเอสได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 
เมกะเฮริตซ์ โดยคล่ืนความถีช่ดุนีจ้ะเริ่มใช้ได้ในช่วงปลายปี 2563 
หรือจนกว่า กสทช. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น ในปัจจุบันโครงข่าย
ของเอไอเอสครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร อีกทัง้มีการ
ติดตั้ง AIS Super WiFi กว่า 100,000 จุด ในปีนี้เอไอเอสได้น�า 
WiFi 6 มาตราฐานใหม่ทีมี่จุดเด่นในด้านการเชือ่มต่อ ความเรว็ 
และสัญญาณรบกวนท่ีน้อยลง พร้อมกับพัฒนา AIS NEXT 
G ที่ควบรวมความเร็วของเครือข่าย WiFi และ 4G เข้าด้วยกัน

เอไอเอสให้บริการท้ังการโทรและการใช้งานอินเทอร์เนต็ผ่านมือ
ถือ ในรูปแบบบริการรายเดือนและระบบเติมเงิน ปัจจุบันเอไอ
เอสมีฐานลูกค้าทั้งส้ิน 42 ล้านเลขหมายท่ัวประเทศ เป็นลูกค้า
ระบบรายเดือน 9.1 ล้านเลขหมาย และระบบเติมเงิน 32.9 ล้าน
เลขหมาย โดยปีนี้ เอไอเอสมีการออกแพ็กเกจรายเดือน NEXT 
G FLEXI SPPED ทีลู่กค้าสามารถปรบัสปีดได้เองตามต้องการ 

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เอไอเอสได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ภายใต้
แบรนด์ เอไอเอส ไฟเบอร์ ในปี 2558 ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์        
(ใยแก้วน�าแสง) ต่อยอดจากไฟเบอร์ท่ีมบีนธรุกจิโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ท�าให้เอไอเอส ไฟเบอร์ สามารถขยายโครงขยายได้อย่างรวดเรว็ 
โดยปัจจุบันครอบคลุมกว่า 57 จังหวัดทั่วประเทศ และมีจ�านวน
ผู้ใช้บริการกว่า 1 ล้านราย โดยในปีนี้ เอไอเอส ไฟเบอร์ ไม่เพียง
ให้ความส�าคัญกับความเร็วและความเสถียรเท่านั้น แต่ยังค�านึง
ถงึความครอบคลุมในการใช้อินเตอร์เนต็ให้ดีท่ัวถงึทุกห้องภายใน
บ้าน โดยเสนอแพค็เกจ SUPER MESH x 3 ทีใ่ช้เทคโนโลยีเชือ่ม
ต่อไร้สายโดยมีอุปกรณ์ MESH WiFi ในการสร้างเครือข่ายใน
บ้าน นอกจากน้ี เอไอเอส ไฟเบอร์ ยงัให้ความส�าคญักบักลุ่มลูกค้า
อีสปอร์ต โดยเปิดให้บริการ Dual Bandwidth หรือ เครือข่ายคู่ 
เสมือนกับการติดอินเทอร์เน็ต 2 เส้น คือ ส�าหรับอินเตอร์เน็ตใน
บ้าน และส�าหรบัเล่นเกม ท�าให้ประสิทธภิาพด้านความเรว็, ความ
เสถียร, ความหน่วงท่ีดีขึ้น นอกเหนือจากบริการอินเทอร์เน็ต
ผ่านไฟเบอร์แล้ว เอไอเอส ไฟเบอร์ ให้บริการคอนเทนต์ระดับ
โลกเพื่อให้ลูกค้ารบัชมภาพยนตร์ กีฬา ความบันเทิงผ่านกล่อง 
AIS PLAYBOX และมุ่งน�าเสนอครบทุกบริการในแพ็กเกจเดียว
ท้ังอินเทอร์เน็ตบ้าน อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับ
ชมคอนเทนท์ระดับโลก และการใช้งาน AIS Super WiFi แบบไม่
จ�ากัด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดไูด้ท่ี www.ais.co.th/fibre 

นอกจากนี้ เอไอเอสมีบริการ READY2FLY แพ็คเกจเสริมใช้อินเตอร์เน็ตต่าง
ประเทศโดยไม่ต้องเปล่ียนซิมเพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้าปัจจุบันท่ีเน้นการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถดู
เพิ่มเติมได้จาก www.ais.co.th
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3. ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส

ส�าหรับปี 2562 เอไอเอสยังคงมุ่งพัฒนาการให้บริการด้าน
ดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆ และมุ่งสู่
การเป็นผู้ให้บริการด้านดจิิทัลไลฟ์อย่างเต็มรปูแบบโดยเน้นการ
เป็นพนัธมิตรกับคูค้่าท่ีมีความเชีย่วชาญในบริการแต่ละประเภท 
ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสของเอไอเอสเน้นใน 5 ด้าน ดังนี้

• วิดีโอแพลตฟอร์ม
เอไอเอสได้เปิดให้บริการเผยแพร่โทรทัศน์และวิดโีอคอนเท้นต์ รวม
ถึงความบันเทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง คาราโอเกะ 
และเกมส์ ผ่านแอปพลิเคชนั AIS PLAY บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและ
แท็บเล็ต รวมทั้งในรูปแบบผ่านกล่อง AIS PLAYBOX ส�าหรับผู้
ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านผ่านบริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ท้ังนี ้ในปี 2562 
เอไอเอสให้ความสนใจกับลูกค้าทีส่นใจอีสปอร์ตมากขึ้นโดยการ
เปิดช่องส�าหรับดูการแข่งขันทัวร์นาเม้นท์ อีสปอร์ตทั่วโลกผ่าน 
AIS PLAY และ AIS PLAYBOX

เอไอเอสร่วมกับพนัธมิตรเปิดให้บริการ OTT ท่ีมีความหลากหลาย
ของคอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์ และซรีีส์ฮอลลีวูด้ HOOQ, Netflix, 
รายการและซีรีส์เกาหลีผ่าน ViU และกีฬาบาสเก็ตบอลระดับ
โลก NBA รวมถงึช่องฟรีทีวี (Free TV) ช่องดจิิทลัและดาวเทียม 
ท้ังในรูปแบบของการถ่ายทอดสดและแบบวิดีโอออนดีมานด์ 
(Video On-Demand) ท่ีทางเอไอเอสคัดสรรมาให้ลูกค้าได้
เลือกรับชมตามความต้องการผ่านทั้งแพลตฟอร์ม AIS PLAY 
และ PLAYBOX รายละเอียดของบริการสามารถดูได้จากเว็ป
ไซต์ http://www.ais.co.th/aisplay/ และ http://www.ais.
co.th/playbox/

• คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์สำาหรับองค์กร
เอไอเอสร่วมกับบริษัทย่อย ซเีอสล็อกซอินโฟ ซึง่ได้ปรบัสู่แบรนด์
ใหม่ ซเีอสแอล (CSL) ให้เป็นผู้ให้บริการ ICT ส�าหรบัองค์กรแบบ
ครบวงจร (One-Stop ICT Service) ด้วยการชกูลยุทธ์ 3S อัน
ได้แก่ S-Solutions ทีเ่น้นบริการด้าน Data Center, Cloud และ 
ICT  S-Services ให้บริการ Managed Service ครบวงจร และ 
S-System Integration เพื่อเสริมธุรกิจของลูกค้าองค์กรท่ีต้อง
ปรบัเปล่ียนในยุค Digital Transformation ด้วยสินค้าและบริการ
ร่วมกับพันธมิตรชั้นน�าระดับโลก  

ซีเอสแอลสามารถให้บริการ Data Center แก่ลูกค้าองค์กรได้
ท่ัวทุกภมูภิาคในไทยด้วยจ�านวน Data Center 9 แห่งทัว่ประเทศ 
และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการระดับสากล ISO 
9001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 22301, 
ISO 50001, ISO 14001 และ CSA Star พร้อมเปิดกว้างให้
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่ายได้ทุกราย (Carrier Neutral 
Provider) ซึง่ท�าให้ ซเีอสแอล กลายเป็นศนูย์กลางระบบการแลก
เปล่ียนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange) ในนาม CSL 
Thai-IX ให้บริการกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการ IP Transit  
ผู้ให้บริการ OTT  ผู้ให้บริการ Content ต่าง ๆ ท้ังในและต่าง
ประเทศ เข้ามาเชื่อมต่อแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมี
ประสิทธภิาพด้วยต้นทุนท่ีต�า่กว่าการเชือ่มต่อไปยังต่างประเทศ

นอกจากการร่วมมือกบัพนัธมิตรผู้ให้บรกิารคลาวด์ชัน้น�าระดบั
โลกต่างๆ แล้ว เอไอเอส และ ซเีอสแอล ยงัได้พฒันาบริการ Hybrid 
Cloud Solutions เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรท่ีมีความต้องการ
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ใช้งานคลาวด์ในหลากหลายรปูแบบได้พร้อมๆ กนั ท้ังแบบคลาวด์ 
ส่วนตวั (Private)  คลาวด์สาธารณะ (Public) และคลาวด์ภายใน
องค์กรเอง (On-premise)

นักลงทุนสามารถศกึษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการด้านคลาวด์ 
ของเอไอเอส และ ซเีอสแอล ได้จากเวบ็ไซต์ http://business.ais.
co.th/cloud/index.html และ https://www.csl.co.th/csl/

• ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ 
เอไอเอส ยังคงพลักดันนโยบายภาครัฐท่ีเน้นเร่ืองการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment) เพื่อสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 
อย่างต่อเน่ือง โดยในปีน้ีมกีารจบัมือกับคูค้่าทัง้ในและต่างประเทศ
ขยายบริการช�าระเงินผ่านมือถือข้ามประเทศ (Cross border 
mobile payment) ให้บริการในเอเชียโดยลูกค้าท่ีเดินทางไป
ต่างประเทศสามารถช�าระเงินผ่าน e-wallet ด้วยสกุลเงินของ
ประเทศตัวเอง และไม่ต้องกงัวลกับอัตราแลกเปลีย่นหรือการถอื
เงินสดระหว่างเดินทาง

นอกจากน้ี เอไอเอสให้บรกิารด้านแพลตฟอร์มธรุกรรมทางการ
เงินบนมือถือ (Mobile Money) แก่ท้ังลูกค้าองค์กรผ่านบริษัท 
mPAY (B2B) และแก่ลูกค้าท่ัวไป (B2C) ผ่านการลงทุนในบริษทั
ร่วมค้า แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) โดยการให้บริการ
ลูกค้าองค์กร mPAY เน้นน�าเสนอแพลตฟอร์มการช�าระเงินแบบ
ครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถมีกระเป๋าเงนิอิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับรับช�าระสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยไม่ต้องลงทุนใน
ระบบหรือขอใบอนญุาตการด�าเนินงานด้วยตนเอง ท้ังน้ี สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/mPAY/gateway

• IoT หรือ Internet of Things
เอไอเอสต่อยอดบริการด้านไอโอที เน้นการสร้าง IoT Ecosystem 
ท่ีแขง็แกร่งท้ังด้านอุปกรณ์ เครอืข่าย แพลตฟอร์ม โซลูชัน่ส�าหรบั
ธรุกิจ การสร้างชมุชนนักพฒันาร่วมกบัเครือข่ายพนัธมติร ท้ัง
ภาครฐัและเอกชน ผ่านการท�างานของโครงการ AIS IoT Alliance 
Program (AIAP) ตอบสนองการเติบโตของภาคธุรกิจท้ังขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจเข้า
สู่ยุคดิจิทัล และน�าไอโอทีเข้าไปใช้ อาทิ ภาคการเงิน, การขนส่ง, 
อสังหาริมทรัพย์ และสมาร์ทซิติ้  

ในปี 2562 เอไอเอสมีเครือข่าย NB-IoT ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ
เพื่อรองรบับริการด้าน IoT และมจี�านวนอุปกรณ์ ไอโอที ท่ีเชือ่ม
ต่อผ่านโครงข่ายเอไอเอสส�าหรับภาคธุรกิจมากกว่า  750,000 
อุปกรณ์ การสร้างบริการด้าน IoT น้ันอาศัยการพัฒนารูป
แบบการท�าธุรกิจ (Business Model) และรูปแบบการใช้งาน 
(Application) ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ตัวอย่างของบริษัทท่ีเปิดตัว
ในปีที่ผ่านมาได้แก่ การน�าโซลูชั่น NB-IoT Motor Tracker ไป
ต่อยอดบริการประกันให้กับ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ในรูป
แบบประกันภัยจ่ายตามการใช้งานจริง (UBI: Usage-based 
Insurance)

ด้วยการสร้างโอกาสส�าหรับธุรกิจด้าน IoT ยังเป็นเรื่องใหม่  
ดังน้ัน การสนับสนุนและร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านไอโอทีกับ
ทุกภาคส่วนจึงเป็นส่วนส�าคัญ ในปีท่ีผ่านมาเอไอเอสร่วมมือ
กับสมาคมไทยไอโอที และมหาวิทยาลัยศรีปทมุจดังาน Thai IoT 
International Conference ซึง่เป็นงานประชมุวิชาการด้าน IoT 
ระดับสากลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากน้ี เอไอเอสได้
มีการจัดต้ัง AIS Playground ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือเป็น 

ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาบนสภาพแวดล้อมจรงิ ด้วยเครือข่าย
พันธมิตรที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารไอโอที
อย่างต่อเนื่อง 

ท�าให้เอไอเอสได้รับรางวัล 2019 Thailand IoT Services 
Provider of the Year  จาก Frost & Sullivan และได้รับรางวัล 
Best Practices Award ด้าน IoT เป็นปีทีส่องติดต่อกัน นักลงทุน
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการด้าน IoT ส�าหรับ
ธุรกิจได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/iot
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• ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท เอดี เวนเจอร์ และบริษัท เทเล 
อินโฟมีเดีย (ในเครือบริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของเอไอเอส) ท่ีมีความสามารถในด้านการท�าส่ือโฆษณาออนไลน์ 
เอไอเอสได้น�าจุดแข็งบริการด้านมือถือท่ีมีฐานลูกค้ากว่า 42 
ล้านราย ให้บริการด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแก่ลูกค้าองค์กร  
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กรในการเข้าถึง
ตลาดของผู้บริโภคยุคดจิิตอล โดยมแีพลตฟอร์มการส่งข้อความ
ส้ัน (SMS) ทีส่ามารถเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย (Location base) และ
แพลตฟอร์มเครือข่ายโฆษณาในไทย (THAN: Thailand Ads 
Network) ที่รวบรวมพื้นท่ีโฆษณาจากเว็บไซต์ยอดนิยมสูงสุด
จ�านวน 100 เว็บของไทย  ซึ่งสามารถให้บริการได้หลากหลาย 
ต้ังแต่การสร้างคอนเทนท์รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ
ของลูกค้า (Digital Content Creation) การสร้างเว็บไซต์และ 
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Website & Mobile Application 
Development) การดูแลบริหารจัดการส่ือสังคมออนไลน์
ในนามลูกค้าองค์กร (Social Media Management) การ
วางแผนส่ือโฆษณาดิจิตอลต่างๆ เพื่อให้ ได้ผลตอบรับสูงสุด 
(Digital Advertising Media Management) รวมถงึการรบัท�า
กิจกรรมทางการตลาดให้แบบครบวงจร (Turnkey Marketing 
Campaign Solutions) 

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
เอไอเอสส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจภาควิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ SME ด้วยการมีสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของ SME ตัง้แต่บริการโทรศพัท์เคลือ่นทีส่�าหรบั
ธุรกิจท่ีเน้นการติดต่อสื่อสาร, บริการส�าหรับธุรกิจออนไลน์, 
บริการเอไอเอสไฟเบอร์ส�าหรับ SME, บริการโซลูชั่นด้าน IoT 
และบริการซอฟท์แวร์ส�าหรับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

นอกจากนี ้เอไอเอส ยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษส�าหรบัลกูค้า SME 
นิติบุคคลโดยเฉพาะ ภายใต้โครงการ AIS Biz Up โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ท่ีค�านงึถงึความต้องการเฉพาะกลุ่มเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์ของเจ้าของธรุกิจและคนท�างาน โดยผนวกสินค้าและบริการ
จากเอไอเอสและ partners, ส่วนลดจากธรุกิจชัน้น�า, การทดลอง
ใช้บริการฟรีหรือรับสิทธิราคาพิเศษ, และการให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ส�าหรับคนท�าธุรกิจ 

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการส�าหรับ 
SME ได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/sme/ และ  
Biz Up ได้จาก https://business.ais.co.th/bizup/

การจำาหน่ายและช่องทาง 

การจัดจำาหน่ายและบริการ

เอไอเอสมีช่องทางการจ�าหน่ายและบริการแบ่งเป็น 4 ประเภท
หลัก ดังต่อไปนี้

1. เอไอเอส ช็อป เป็นศูนย์บริการท่ีบริหารโดยเอไอเอสและ 
ตัวแทนจ�าหน่ายท่ีมีศักยภาพสูงในการให้บริการรวมกว่า 191 
สาขา มีการจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงบริการหลัง
การขายท่ีครอบคลุมท่ีสุดเม่ือเทียบกบัช่องทางท้ังหมด เน้นการ
จ�าหน่ายให้ลูกค้าในเขตเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และ
เป็นศนูย์บริการท่ีเน้นการสร้างภาพลกัษณ์แก่สินค้าและบริการ
ของเอไอเอส

2. ตัวแทนจำาหน่าย เอไอเอสได้ร่วมมือกับตัวแทนจ�าหน่าย 
หลากหลายประเภท เพ่ือให้ครอบคลุมถงึกลุ่มลูกค้าทีห่ลากหลาย 
ในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ ตัวแทนจำาหน่าย “เอไอเอส เทเลวิซ” 
(AIS Telewiz) ซึง่มีกว่า 431 แห่ง มีศกัยภาพแขง็แรงในพื้นท่ีตัว
เมืองและให้บริการในภาพลักษณ์ของแบรนด์เอไอเอส, ตัวแทน
จำาหน่าย “เอไอเอส บัดดี้” กว่า 1,179 สาขา ที่เข้าถึงพื้นที่ใน
ระดบัอ�าเภอและต�าบล และตัวแทนจ�าหน่ายค้าปลีกรายย่อยอ่ืนๆ 
รวมไปถึงกลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายประเภทห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 
และร้านค้าปลกีสมัยใหม่ ได้แก่ กลุ่มเจมาร์ท คอมพิวเตอร์ซสิเทม 
ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค และ ห้าง Tesco Lotus 
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3. การจำาหน่ายตรง (Direct Sales) โดยทีมงาน AIS Direct 
Sales ซึ่งเน้นลูกค้าระบบรายเดือน เป็นช่องทางท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดจ�าหน่ายให้สามารถน�าเสนอสินค้าและ
บริการได้ตรงถึงกลุ่มลูกค้า เช่น การออกบูธจ�าหน่ายหรือการ
จัดกิจกรรมในพื้นที่ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมการขาย
ผ่านการใช้แอปพลิเคชนั “AIS Easy App” ท�าให้ทีมงานสามารถ
ขายสินค้าและบริการ จดทะเบียน และบริการอ่ืนๆ ให้แก่ลูกค้า 
ได้ทันที ช่วยให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
 
4. การจำาหน่ายและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online 
Channel) เป็นช่องทางท่ีส่งเสริมให้ลูกค้าท�ารายการได้ด้วย
ตนเอง (Self-Service) ได้แก่ เว็บไซต์ AIS Online Store, 
แอปพลเิคชั่น myAIS ตู้ Kiosk รวมถึงการท�ารายการผ่านช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ATM, USSD, Chatbot, IVR และ
โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

การบริหารความสัมพันธ ์

กับลูกค้า 

ด้วยความมุง่มัน่ในการเป็นผู้น�าในการให้บริการด้านดจิิทัล เอไอเอส 
ใช้แนวคิดในการบริการลูกค้า “ที่ 1 ดูแลด้วยใจ ให้ชีวิตดิจิทัล” 
โดยผนวกท้ังความเข้าใจและความใส่ใจลูกค้าในรายละเอียดให้
บริการทีผ่สานเทคโนโลยีและการบริการด้วยพนักงาน (Human 
Touch) เข้าด้วยกนั โดยให้ความส�าคญัในการบริการด้วยความ
รวดเรว็ ความสะดวกสบาย ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 
ความสามารถในการจดัการด้วยตนเอง รวมท้ังบริการทีต่รงกบั
ความต้องการของแต่ละคน (Personalization) เพื่อให้ลูกค้าได้รบั
ประสบการณ์ทีด่ท่ีีสุด โดยสร้างความแตกต่างให้กับงานบริการ
และเสริมศกัยภาพด้วยเทคโนโลยใีนงานบริการ การบริหารความ
สัมพนัธ์ลกูค้าด�าเนินการใน 5 ด้าน ดังน้ี

1. การให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่
1.1 บริการ “Full-E” ให้บริการอย่างครบถ้วนเก่ียวกับ การเชค็
ยอดใช้จ่าย การช�าระเงิน และการรับใบเสร็จ ผ่านแอปพลิเคชัน 
myAIS ช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า เช่น บิลค่าใช้บริการสญูหาย 
การช�าระค่าบริการไม่ทันตามก�าหนด ไม่สะดวกไปท่ีจุดช�าระเงิน 
รวมถึงไม่สามารถเรียกดูรายการย้อนหลัง ประกอบด้วย
• eBill ให้ลูกค้าสามารถเช็คบิลค่าใช้บริการผ่านมือถือ พร้อม 

SMS แจ้งเตือน 
• ePay เพ่ิมช่องทางการช�าระบิลออนไลน์ให้แก่ลูกค้า ท้ังผ่าน

แอปพลิเคชนัของธนาคาร กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit 
LINE Pay และผูกตัดอัตโนมัติกับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

• eReceipt ให้ลูกค้าสามารถเรียกดูใบเสร็จย้อนหลังจาก
แอปพลิเคชันได้สูงสุด 3 เดือน 

1.2 การดแูลเรื่องความปลอดภยัข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย
ระบบแสดงตนแบบพิสูจน์อัตลักษณ์ (Face Recognition) เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ส�าหรับการจดทะเบียน
เลขหมายใหม่ผ่านช่องทางการจ�าหน่ายรวมถึงการใช้บริการ
ด้วยตัวเอง (Self service) เพื่อความสะดวกในการท�าธุรกรรม
ที่ต้องการการยืนยันตัวตน 

1.3 “Ask Aunjai” Virtual Agent ผู้ช่วยอัจฉริยะ ทีพ่ฒันาจาก
การผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทั้ง Artificial Intelligence (AI), 
Chatbot และ Smart Knowledge Base ท�าให้สามารถตอบ
ค�าถามลูกค้าบน Online, Social Media อาทิ เว็บไซต์เอไอเอส 
Facebook และบนแอปพลิเคชัน myAIS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   
รวมท้ังมีการพัฒนาให้มีความรู้สึกใกล้ชิดเสมือนการคุยกับ
พนักงานมืออาชีพ  และให้บริการที่ครบถ้วนตั้งแต่ การรับเรื่อง  
วิเคราะห์ปัญหา  เสนอแนวทาง และ ด�าเนนิการผ่าน Digital Self 
Service รวมถึงการแลก AIS Points, เสนอ AIS Privilege 
ประจ�าเดือน หรือ แนะน�าบริการ ดูหนัง ฟังเพลง ผ่าน AIS Play
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2. “AIS Privileges” เป็นช่องทางในการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าผ่านการร่วมมือกันของเอไอเอสและพาร์ทเนอร์ โดยใน 
ปีนี้เอไอเอสยังคงมุ่งมั่นตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกมิติ
กับโปรแกรม “7 ช่วงเวลาดีๆ กับ AIS Privileges” เช่น Coffee 
time กับร้านกาแฟท้องถิ่นชื่อดังท่ัวไทยและส่วนลด 10-50%, 
Dining time อ่ิมอร่อย ร้านดังพร้อมรับส่วนลดสูงสุด 50%, 
Family time มีความสุขท้ังครอบครัว, Entertaining time  
ชมหนังดังเข้าใหม่ เพียง 80 บาท, Shopping time ช้อปป้ิงสุดคุม้ 
ในห้างและร้านดัง, Traveling time มอบความพิเศษให้ทุกการ
เดินทาง, Lucky time 4 พอยท์ ลุ้นโชคกับเอไอเอส ปัจจุบัน 
เอไอเอสมีพาร์ทเนอร์ที่ร่วมน�าเสนอสิทธิพิเศษจ�านวน 28,000 
ร้านค้าท่ัวประเทศ และมีการใช้สิทธิพิเศษ 17 ล้านสิทธิต่อปี 
นอกจากน้ี ลูกค้าสามารถน�า AIS Points ทีส่ะสมจากยอดค่าใช้
บริการ มาแลกส่วนลด เช่น LINE Stickers, สิทธิลุ้นรับรางวัล
พิเศษ, แพ็กเกจโทร, อินเทอร์เน็ต, และส่วนลดค่าเครื่องมือถือ 
เป็นต้น ปัจจุบันมีลูกค้าสมัครสะสม AIS Points จ�านวน 13 ล้าน
เลขหมาย และมียอดการแลกสิทธิพิเศษจ�านวน 28 ล้านสิทธิต่อปี

3. “เอไอเอส เซเรเนด” เป็นโปรแกรมมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า
เอไอเอสกลุ่มท่ีมียอดการใช้งานสูง รวมถงึระยะเวลาทีใ่ช้บริการ
เอไอเอสนานตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด มุ่งรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในระยะยาว เซเรเนดเป็นส่ิงท่ีเอไอเอสท�ามาอย่างต่อเน่ือง
ตลอด 15 ปี โดยมปัีจจยัการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้าหลัก 3 
ปัจจัย คือ 1. ใส่ใจความต้องการของลูกค้า 2. สร้างพาร์ทเนอร์
ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ 3. น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทุก
มิติ เพื่อยกระดบังานบริการและสิทธิพิเศษภายใต้แนวคดิ “ท่ีสุด
ของประสบการณ์พิเศษ” (The Ultimate Life Experience) และ

ด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เอไอเอส 
จึงจัดแบ่งสิทธิพิเศษตามความต้องการเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม
ประสบการณ์พิเศษ (Serenade Club, บริการผู้ช่วยส่วนตัว, 
บริการจอดรถ, สิทธพิิเศษท่ีสนามบิน) 2. กลุ่มดจิิทัลไลฟ์ (ส่วนลด
สมาร์ทโฟน, แกดเจต็) 3. กลุ่มกิจกรรมสร้างพลังและแรงบนัดาล
ใจ (กิจกรรมกีฬา Gen C, กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต่อย
อดเชงิธุรกจิ) 4. กลุม่ประสบการณ์ใหม่ (ประสบการณ์ท่องเทีย่ว
และประสบการณ์ร้านอาหาร) ท�าให้สามารถให้บริการลูกค้า
เซเรเนดจ�านวน 5.2 ล้านราย ได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น

4. การส่งมอบประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าด้วยการวิเคราะห์และเข้าใจ
พฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึก เอไอเอสปรับเปล่ียนวิถีการท�าการ
ตลาดและการน�าเสนอสินค้าและบรกิาร โดยเน้นการให้กับลูกค้า 
“สร้างคุณค่า” โดยใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า Customer Value 
Management (CVM) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า 
เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าท่ีแท้จริง และสามารถ
เสนอบริการแบบครบวงจรท่ีตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มมากยิ่ง
ขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของเอไอเอส

5. การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการต่างๆ ของลูกค้า
ผ่านหลายช่องทาง เช่น การประเมินผ่านทางโทรศพัท์ การกดให้
คะแนนความพึงพอใจผ่านหน้าร้าน หรือการสอบถามผ่านการ
จ้างบริษัทภายนอก โดยมีการประเมินตัง้แต่คณุภาพงานบริการ
ของเอไอเอสชอ็ป ร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย การท�ารายการผ่านตู้
อัตโนมัติ รวมถงึการประเมนิโดยวดัอัตราการบอกต่อของลกูค้า 
เพื่อน�าข้อมูลกลับมาพฒันาคณุภาพการให้บริการในทุกช่องทาง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลความพึงพอใจจากการประเมินดังนี้

2561 2562

ผลความพ�งพอใจในรูปแบบ
Human touch point

ผลความพ�งพอใจในรูปแบบ
Non-Human touch point
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2562

ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้บริการของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที ่
และธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโต  

จากการใช้งาน 4G ที่เติบโตต่อเนื่อง

ภาพรวมของปี 2562 อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเติบโต
ต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมของอุตสาหกรรมของปี 2562 มูลค่า
ประมาณ 330,000 ล้านบาท เติบโตที่ร้อยละ 4 สูงกว่าปีก่อน
ท่ีมีอัตราการเติบโตร้อยละ 2 และเติบโตเหนือกว่าผลิตภัณฑ ์
มวลรวมภายในประเทศทีเ่ติบโตร้อยละ 2.4 โดยปัจจบุนัมีจ�านวน
ผู้ใช้บริการท้ังตลาดรวมกว่า 93 ล้านราย เพิ่มขึ้นประมาณ 
ร้อยละ 2 คดิเป็นอัตราการใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนทีข่องประเทศไทย
อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 140 ของประชากร โดยมีจ�านวนลกูค้าระบบ
รายเดอืนเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 9 ในขณะท่ีลูกค้าระบบเติมเงิน
ยังคงเท่าเดิม เกิดจากแนวโน้มความนยิมในการใช้งานแบบรายเดอืน
ท่ีมีแคมเปญให้ส่วนลดโทรศัพท์ และการมีแพ็กเกจท่ีเหมาะสม
ต่อการใช้งาน 4G ที่มากขึ้น ท�าให้สัดส่วนลูกค้าระบบรายเดือน
ของทั้งอุตสาหกรรมเติบโตจากร้อยละ 24 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 
26 ในปีน้ี และมีลูกค้าท่ีใช้งานเทคโนโลยี 4G คิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 66 ของตลาดรวม เตบิโตจากปีก่อนทีอ่ยู่ต�า่กว่าร้อยละ 60 

ด้วยการใช้งาน 4G ท่ีเพิ่มขึ้นประกอบกับการแข่งขันด้านราคา
และการปรับราคาแพ็กเกจในปีท่ีผ่านมา ท�าให้รายได้เฉล่ียต่อ
เลขหมายต่อเดอืน (ARPU) ของทัง้อุตสาหกรรมในช่วงปลายปีน้ี 
เติบโตขึ้น โดยการแข่งขันในปีท่ีผ่านมามีการปรับตัวดีขึ้นบ้าง
จากปีก่อน แต่ยังคงเป็นด้านการแข่งขันราคาแพ็กเกจดาต้า 
เป็นหลัก และยังคงมกีารน�าเสนอแพก็เกจแบบใช้งานดาต้าไม่จ�ากัด
ด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-speed Unlimited) ซึ่งท�าให้ลูกค้า 
ใช้งานปริมาณดาต้าสงูแต่สร้างรายได้จ�ากัดด้วยค่าบริการเหมา
จ่าย นอกจากน้ี ผู้ให้บริการยังคงใช้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีเป็นกลยุทธ์ส�าคญั เพื่อดงึดูดลกูค้าทีต้่องการซือ้เครื่อง
โทรศัพท์มือถือและผูกแพ็กเกจรายเดือน 

ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขันในปี 2562 
และแนวโน้มในปี 2563 

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การในป� 2562

10%3BB

32%

True

37%

TOT

21%

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การในป� 2562

10%3BB

32%

True

37%

TOT

21%

45%

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การในป� 2562

True Move

29%
DTAC

23%
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การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น 

ในการเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยี 5G

ในเดอืนมิถนุายน กสทช. ได้จดัสรรคล่ืนความถี ่700 เมกะเฮริตซ์ 
ให้แก่ เอไอเอส ทรู และดีแทค โดยท้ังสามผู้ให้บริการได้รับการ
จดัสรรคล่ืนความถีร่ายละ 2x10 เมกะเฮริตซ์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
ในการเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยี 5G ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใน
ระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้า ซึง่จะสามารถเริ่มต้นใช้งานคล่ืนความถี่
พร้อมช�าระเงินงวดแรกช่วงประมาณปลายปี 2563 หรือจนกว่า 
กสทช. จะก�าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยคล่ืนความถี ่700 เมกะเฮริตซ์ 
ถอืเป็นคล่ืนความถีม่าตรฐานของเทคโนโลยี 5G ในย่านความถี่
ต�า่ท่ีมคีณุสมบัติเด่นในด้านความครอบคลุม ช่วยให้บริการ 5G 
มีความครอบคลุมทีด่ ีทัง้น้ี จากการรบัการจดัสรรดงักล่าว ท�าให้
งวดการช�าระเงินเดิมของใบอนญุาต 900 เมกะเฮริตซ์ ขยายออก
ไปจนถึงปี 2568 

ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยกระดับ

ความเร็วเข้าสู่ 200 – 300 เมกะบิตต่อวินาที

ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงมีการของเติบโตได้ดี 
ในปี 2562 ตามฐานผู้ใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงทีเ่ตบิโต
จาก 9.2 ล้านครัวเรือนในปี 2561 เป็นกว่า 10 ล้านครัวเรือน
ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 10 ผลักดัน
ให้อัตราส่วนครัวเรือนท่ีมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจ�านวน 

ครวัเรือนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 47 เมือ่เทียบ
กับร้อยละ 43 ในปี 2561 เน่ืองจากผู้บรโิภคมีความต้องการใช้
งานอินเทอร์เน็ตในท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง

อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของอุตสาหกรรมเติบโตเพียงร้อยละ  2 
และมีมูลค่ารวมประมาณ 58,000 ล้านบาท จากการแข่งขนัทาง
ด้านราคาทีร่นุแรงต่อเนือ่ง โดยในปีทีผ่่านมา ผู้ให้บริการทุกราย
ยังคงเน้นไปท่ีการให้ส่วนลดครึ่งราคาเพ่ือป้องกันการไหลของ
ลูกค้าเก่า และเพื่อดงึดูดลูกค้าใหม่ รวมถงึมีแคมเปญส่วนลดเพ่ือ
แย่งชงิลกูค้าจากผู้ให้บริการรายเดมิ และแม้ระดบัราคาในตลาด
ยังคงอยู่ในช่วง 500 – 600 บาทต่อเดือน แต่ผู้ให้บริการได้เน้น
ไปที่การปรับความเร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น จาก 50 เมกะบิตต่อ
วินาที เป็น 200 เมกะบิตต่อวินาทีในช่วงปลายปี นอกจากน้ี ผู้ให้
บริการได้น�าเสนอแพก็เกจท่ีมรีะดับความเรว็ 1 กิกะบิตต่อวนิาที 
ในราคาท่ีเข้าถึงได้มากขึ้นประมาณ 800-1,000 บาท ส่งผลให้
ภาพรวมรายได้ต่อรายต่อเดือน (ARPU) ของอุตสาหกรรมจึง
ลดลงจากปีก่อน ในขณะท่ีผู้ให้บริการที่มีบริการครบวงจร ยัง
คงดงึดดูลูกค้าด้วยการเน้นการขายแพก็เกจท่ีรวมหลายบริการ 
(Convergence) เข้าไว้ด้วยกัน ท้ังอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ซมิอินเทอร์เน็ตส�าหรบัโทรศพัท์มอืถอื และคอนเทนต์ โดยมุ่งหวงั
ลูกค้าที่มีคุณภาพในระยะยาว

แนวโน้มในปี 2563

ลงทุนในเทคโนโลยี 5G ต่อยอด 

สร้างรูปแบบทางธุรกิจและแหล่งรายได้ใหม่

ในเดอืนธันวาคม 2562 กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่
สากล ย่าน 700 เมกะเฮริตซ์, 1800 เมกะเฮริตซ์, 2600 เมกะเฮริตซ์ 
และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ประกอบด้วย รายละเอียดในแต่ละชุดคล่ืน
ความถี ่ราคาขัน้ต้น เงื่อนไขการช�าระเงิน เป็นต้น ทุกคลืน่มีระยะ
เวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 15 ปี และการประมูลจัดขึ้น
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในปีที่ผ่านมา ผู้ให้บริการต่าง
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเพื่อเตรียมรับ 5G กัน
อย่างคึกคัก และได้ร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ท้ังมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการ
วิจัยและพัฒนา เพื่อทดสอบทดลองหารูปแบบการใช้งาน (use 
case) ก่อนเปิดให้ใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ พร้อมหาพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Business Alliance) เพื่อหารูปแบบทางธุรกิจใหม่
ร่วมกัน และส่งเสริมการเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม โดย
เทคโนโลยี 5G จะหนุนบริการในตลาดผู้บริโภค เช่น การดูวิดีโอ
ความละเอียดสูง (Video streaming) การเล่นเกมผ่านระบบ
คลาวด์ และการน�าเสนอส่ือและความบนัเทิงในรปูแบบทีต่อบสนอง
กับผู้ใช้งาน (Interactive content) ท่ีขบัเคล่ือนด้วยบริการเสมือน
จริง (Augmented Reality/Virtual Reality: AR/VR)  ส�าหรับ
บริการในตลาดลูกค้าองค์กรหรือกลุ่มธรุกจิ 5G สามารถสร้าง
บริการในรูปแบบใหม่ผ่านหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ภาค
การผลิต การบริการ การเกษตร ตัวอย่างบริการเช่น ระบบการ
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ผลิตอัตโนมติั การควบคมุอุปกรณ์เครื่องมือระยะทางไกล ระบบ
การดูแลบ้านแบบอัจริยะ เป็นต้น โดยในเบ้ืองต้น การให้บริการ 
5G น่าจะเริ่มในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นท่ีเมืองศนูย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ (Smart city) และจะเริ่มมีโทรศพัท์มือถอืรุน่ใหม่ที่
รองรับเทคโนโลยี 5G เข้ามาในตลาดไทย

ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงขยายตัว  

และการใช้งาน 4G จะยังคงเติบโต 

ตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคาดว่าจะเติบโตต่อเน่ือง จากแนวโน้ม
ความต้องการใช้งานดาต้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามการใช้งานโซเชยีลมีเดยี 
เกมส์ และการสตรีมคอนเทนต์ด้านวิดีโอที่ได้รับความนิยมเพิ่ม
ขึ้นตามการขยายตัวของชมุชนเมือง ในแง่จ�านวนลูกค้าของตลาด
รวมอาจจะไม่ได้เพิ่มมากนัก แต่ปัจจัยท่ีท่ีส่งเสริมการเติบโตจะ
เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้งานดาต้าโดยเฉพาะในระบบ 
4G จากปัจจุบันท่ีมีจ�านวนลูกค้าที่ใช้งาน 4G ประมาณร้อยละ 
6x ของฐานลูกค้ารวม เติบโตจากร้อยละ 59 ในปีก่อน อย่างไร
ก็ตาม ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจเป็นปัจจัยกดดันท�าให้
ผู้บริโภคอาจจะยังต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ดงันัน้ การแข่งขนั
ในอุตสาหกรรมของปี 2563 จึงน่าจะยงัคงมีต่อเน่ือง ด้วยการน�า
เสนอแพ็กเกจที่คุ้มราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า มีแคมเปญการตลาด
โดยให้ส่วนลดโทรศัพท์มือถือ โดยคาดว่าแนวโน้มการเติบโต

ในตลาดรายเดือนจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากการย้ายจาก
ระบบรายเติมเงินเป็นรายเดือน และผู้ให้บริการต่างมุ่งเน้นขยาย
ฐานลูกค้าระบบรายเดือนเน่ืองจากมีรายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย 
ต่อเดือนที่สูงกว่าระบบเติมเงิน 

ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโต  

เสริมด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน 

แบบไร้สาย

การขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization rate) ท่ีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความต้องการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ้น ประกอบกับอัตราส่วน
ครัวเรือนท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ียังสามารถขยายตัวได้
จากระดับปัจจุบันท่ีร้อยละ 47 ท�าให้ผู้ ให้บริการทุกรายยังคง
เน้นขยายความครอบคลุมของบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน โดย
การให้บริการหลักยังคงผ่านเทคโนโลยี FTTx ซึ่งมีความเร็วสูง
ได้ถึงระดับ 1Gbps (กิกกะบิตต่อวินาที) แต่ก็ต้องพิจารณาการ
ลงทุนในพื้นท่ีท่ีมคีวามต้องการของตลาดอย่างชดัเจนและคุม้ค่า
กับการลงทุน ส�าหรับในบางพ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีรอบนอกตัวเมือง
หรือพื้นทีห่่างไกลซึง่มข้ีอจ�ากัดเรื่องความคุม้ทุนในการเดนิสาย
ไฟเบอร์ เทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีส่วนเสริมการครอบคลุมในพื้นที ่
เหล่านี้ให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้โดยผ่าน 

เครือข่าย 5G หรือทีเ่รียกว่า WTTx ด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ต
บ้านแบบไร้สาย (Fixed Wireless Access) ซึ่งเป็นการใช้ 5G 
เราท์เตอร์ส�าหรับอินเทอร์เน็ตบ้านเพื่อรับสัญญาณ แทนการ
ลากสายไฟเบอร์ท่ีมีข้อจ�ากดั และยงัส่งผลให้ผู้ให้บริการสามารถ
บริหารต้นทนุการตดิตัง้โครงข่ายให้เหมาะสมกบัพื้นทีแ่ละความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น
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เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจใน 3 ปี

ความก้าวหน้าของเทคโลโนโลยีในยุคดิจทัลได้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงกับอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างให้
เกิดการผลิตสินค้าและการให้บริการในรปูแบบใหม่ท่ีหลากหลาย 
อุตสาหกรรมส่ือสารและโทรคมนาคมเป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ี
จะได้เริ่มเห็นการพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ ในเชงิพาณชิย์ในช่วงอีก 
2-3 ปีข้างหน้า โดยมีบริการต่างๆ ทีจ่ะเกิดมากขึ้นในยุคเทคโนโลยี
สื่อสาร 5G เช่น สื่อสามมิติ การจ�าลองสภาพแวดล้อมเสมือน
จริง โฮโลแกรม การออกอากาศแบบเรียลไทม์ เป็นต้น  ซึ่งความ
สามารถของเทคโนโลยเีหล่าน้ีจะน�าเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ที่
น่าต่ืนเต้นให้กับผู้ใช้บริการ ในขณะเดยีวกันเทคโนโลย ี5G ก็ถอืเป็น
ความเส่ียงต่อธุรกจิรปูแบบเดมิจากความสามารถของเทคโนโลยี
ท่ีช่วยปฎวิติัการท�าธรุกิจด้วยการน�าเสนอรปูแบบธุรกิจใหม่ และ
การให้บริการลูกค้าด้วยนวตักรรมทีแ่ตกต่าง ตัวอย่างเช่น ผู้ให้
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลรายใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า ผู้ให้บริการ 
over the top (OTT) เป็นผู้ให้บริการดจิิทัลแพลตฟอร์มคอนเทนต์
ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เอง และมีบทบาทในการเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับ
ลูกค้าในการให้บริการ ในขณะที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะเป็น
เพียงการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านั้น

เอไอเอสจึงมุ่งม่ันเพ่ือไปสู่เป้าหมายของการเป็น “ผู้ให้บริการ
ด้านดิจิทัลไลฟ์” (Digital Life Service Provider) ด้วยการ
เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก ได้แก่ บริการโทรศัพท์มือถือ 
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเรว็สูง และดจิิทัลโซลูชัน่ อีกท้ังยังมี
ความต้ังใจทีจ่ะน�านวตักรรมและเทคโนโลยล่ีาสดุมาน�าเสนอและให้
บริการเพื่อสนับสนุนวิถชีวีิตของคนไทย รวมไปถงึสนับสนุนการ
ด�าเนินธุรกิจของไทยด้วยเทคโนโลยีท่ีจะช่วยเสริมความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

การเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก 

และคงความเป็นผู้นำาด้วยคุณภาพบริการ 

และประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

การใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยมี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นผลมาจากราคาโทรศพัท์
เคลือ่นทีป่ระเภทสมาร์ทโฟนทีล่ดลงและสามารถเข้าถงึได้ส�าหรบั
ประชากรในวงกว้าง รวมถึงการเติบโตของแพลตฟอร์มดิจิทัล
ต่างๆ เช่น การให้บริการธนาคารผ่านแอพลลิเคชัน่ อี-คอมเมร์ิซ 
วีดีโอสตรีมม่ิง ทีเ่ข้ามามีบทบาทส�าคญัอย่างย่ิงในชวีิตประจ�าวนั
ของคนไทย เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมชัน้น�า
ของประเทศ มุ่งม่ันท่ีจะลงทุนเพื่อพฒันาเครือข่ายโทรคมนาคมและ
ความสามารถในการให้บริการ ท้ังด้วยเทคโนโลย ี4G ในปัจจุบนั
และเทคโนโลยี 5G ท่ีก�าลังมาถงึในอนาคตอันใกล้ด้วยการค้นคว้า
พัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ท้ังน้ีในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า 
คาดว่าบริการ 4G จะยงัมคีวบคู่ไปกบัพร้อมกับบริการใหม่อย่าง 
5G เอไอเอสจะมุ่งม่ันในการเป็นผู้น�าเพื่อน�าเสนอส่ือและความ
บันเทิงที่หลากหลายมิติในยุคใหม่ รวมทั้งการให้บริการที่เข้าถึง
ความต้องการของผูบ้ริโภคแต่ละรายผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิ
ลึกและดียิ่งขึ้น อกีทั้งมีเป้าหมายส�าคัญในการคงความเป็นผู้น�า
ของอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการบริการและการด�าเนินงานท่ีเป็น
เลิศ พร้อมด้วยระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ
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ในการเปล่ียนผ่านสู่ยุค 5G นัน้ เอไอเอสให้ความส�าคญัท่ีจะสร้าง
องค์ความรู้ในเชิงเทคโนโลยี และร่วมศึกษาตัวอย่างการใช้งาน
เทคโนโลยีกับคู่ค้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อเสริม
สร้างระบบนิเวศของ 5G ที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ด้วย
คุณสมบัติท่ีโดดเด่นของเทคโนโลยี 5G ท้ังด้านความรวดเร็ว
ในการรับส่งข้อมูล (Speed) ความว่องไวในการตอบสนอง 
(Latency) และความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลในปริมาณ
มาก (Massive connectivity) ส่งผลให้สามารถน�าเทคโนโลยี 
5G ไปใช้เพื่อเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ อย่างไม่จ�ากัดให้กับ 
ผู้บริโภค รวมถึงการใช้งานส�าหรับองค์กร อาทิ การประชุมทาง
วีดีโอแบบสามมิติ การท�างานในระบบคลาวด์ ระบบอัตโนมัติ
ส�าหรับอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ในระดับ Mission Critical และ
สมาร์ทซต้ีิ/สมาร์ทโฮม/สมาร์ทคาร์ เป็นต้น  ส�าหรบัลูกค้าองค์กร 
เอไอเอสเตรียมความพร้อมท่ีจะพฒันาการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อ
สร้างระบบอัตโนมัติในกระบวนการต่างๆของอุตสาหกรรม รวม
ถึงการจัดการข้อมูลลูกค้าส�าหรับองค์กรโดยเฉพาะ โดยมีจุด 
มุ่งหมายในการใช้ความเชีย่วชาญและความรูด้้านเครือข่ายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจแต่ละประเภท  
รวมถึงการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ๆ  

ขยายความครอบคลุม 

ของบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  

โดยอาศัยความแข็งแกร่งร่วมจากเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายในบ้านท่ีมีคุณภาพดีกลายเป็น
ส่ิงจ�าเป็นของคนไทยในยุคดิจิทัล อันเน่ืองมาจากความนิยม 
ในการดูวิดีโอสตรีมมิ่ง และการเข้าถึงคอนเทนต์และเกมส์ท่ีมี
ความละเอียดสูง ดงัน้ัน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์จึงต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความ
เสถยีรท่ีสูง และสามารถรองรบัข้อมูลในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น เอไอเอส 
จึงมุ่งม่ันที่จะขยายเครือข่ายความครอบคลุมของอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงอย่างต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีที่ความเจริญได้ขยายตัวไป
ถึง โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีท่ีให้บริการในปัจจุบัน ท้ังน้ี อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ความเรว็สูงภายในบ้านจะได้ประโยชน์จากการปรบัใช้สัญญาณ 
5G เพื่อให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจ�าท่ี 
(FWA) ซึง่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เข้าถงึพื้นท่ี
ท่ีสายไฟเบอร์เข้าถึงได้ยาก ด้วยต้นทุนท่ีสูงหรือมีข้อจ�ากัดทาง
ภูมิศาสตร์ในการติดตั้งและบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
จุดเด่นของการเชือ่มต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจ�าที ่คอืการ
ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต้ัง เน่ืองจากไม่ต้องพึ่งพาการ
เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออพติกเข้าไปในพ้ืนที่ แต่ใช้การเชื่อมต่อ
ผ่านอุปกรณ์ ไร้สายแทน

การขยายเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเป็นการเปิดโอกาส
ให้เอไอเอสสามารถขยายเข้าสู่บริการใหม่ๆ ท่ีตอบสนองการ
ใช้ชีวิตในครอบครัวท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต อาทิ บริการส่ือบันเทิง
ภายในบ้าน บริการความปลอดภยัในท่ีพกัอาศยั รวมไปถงึระบบ
อัตโนมัติต่างๆ ภายในท่ีพักอาศัย เป็นต้น โดยเอไอเอสมุ่งม่ันท่ี
จะให้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีมีเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอก
อาคารท้ังส�าหรับลูกค้ารายบุคคลและครอบครัว เพื่อท่ีจะตอบ
การใช้ชีวิตท่ีต้องการการเชื่อมต่ออย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 
ด้วยบริการท่ีราบรื่นบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีหลากหลายประเภท 
นอกจากน้ี เอไอเอสยังคงต่อยอดการขยายฐานลูกค้าบรกิาร
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายในบ้าน โดยน�าเสนอบริการกับฐาน
ลูกค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีปัจจุบนัเพื่อน�าเสนอบริการท่ีครบถ้วนใน
แพ็กเกจเดียว ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง รวมไปถึงบริการ AIS PLAY ซึ่งเสนอเนื้อหาวิดีโอ
คอนเทนต์และบริการ OTT (Over the Top) 
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ผลักดันบริการรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

และสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต 

ในยุคดิจิทัล และเสริมศักยภาพขององค์กร 

ในขณะท่ีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการ
ใช้ชีวิตประจ�าวัน แต่ความสนใจของผู้บริโภคน้ันไม่ใช่เพียงการ
เข้าถงึ แต่อยู่ท่ีบริการดจิิทัลทีลู่กค้าได้รบัซึง่ทวีความส�าคญัมาก
ย่ิงขึ้น กล่าวได้ว่าส่ิงท่ีลูกค้าต้องการอยู่ท่ีปลายทางมากกว่าเส้น
ทางไปสูป่ลายทางน้ัน เอไอเอสจึงมุ่งหวงัทีจ่ะขยายการให้บริการ
ด้านดจิิทลัไลฟ์ซึง่ออกแบบให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคราย
บุคคลทีส่ามารถเลือกสรรตามรปูแบบการใช้ชวีิตของตัวเองแบบ
เรียลไทม์ เช่น วิดโีอสตรีมม่ิง, แพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือ, IoT (Internet of Things) หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูก
ส่ังการได้จากการเชือ่มต่อกับอินเทอร์เน็ต ระบบคลาวด์ การให้
บริการเกมออนไลน์ และบริการประกนัภยัออนไลน์ ด้วยแนวคดิใน
การขยายสู่บริการดจิิทัลกับฐานลูกค้าในวงกว้างนัน้ ต้องอาศยั
การสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมปีระสบการณ์
เฉพาะด้าน ร่วมกันสร้างบริการหรือแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการ 
ใช้งานและสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า และมีรูปแบบการ
สร้างรายได้การให้บริการท่ีหลากหลาย ท้ังรายได้ในรปูแบบการ
สมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียม ไปจนถึงรายได้จากการโฆษณา 

ส�าหรบัลูกค้าประเภทองค์กร เอไอเอสมุง่มัน่ท่ีจะมีบทบาทส�าคญั
ในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วในการปรับโครงสร้างธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยน�า
เสนอบริการที่ก้าวล�้าในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มขีดความ
สามารถของบริการระบบคลาวด์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในระบบคลาวด์ท่ีเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และด้วยร่วมความร่วมมือ
กับผู้ให้บริการไอซีทีชั้นน�า เอไอเอสจะสามารถช่วยให้องค์กร
ต่างๆ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีความปลอดภัยและเสถียรเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกร่งขององค์กร และส่งเสริมความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

การบูรณาการเทคโนโลย ี

เพื่อเสริมประสิทธิภาพของธุรกิจ 

และพัฒนาบุคลากรไปอีกขั้น

เอไอเอสมุ่งม่ันท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขนัของการให้บริการท้ังด้วย 1) Data Analytics การ
วิเคราะห์ Big data เพื่อใช้คาดการณ์อนาคต 2) กระบวนการ 
RPA (Robotic Process Automation) หรือการน�ากระบวนการ
ท�างานแบบอัตโนมัติ มาปรับใช้ในงานท่ีท�าเป็นประจ�าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ 3) การพัฒนาบุคคลากรเพื่อปรับตัวเข้าสู่
ยุคดิจิทัล ในล�าดับแรกเริ่มจากการบริหารจัดการคุณค่าของ
ลูกค้า (Customer Value Management หรือ CVM) โดยการ
ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ระบบฐาน
ข้อมูล ซึง่ลูกค้าจะได้รบับริการตรงกับความต้องการในช่องทาง

ท่ีเหมาะส�าหรบัลูกค้าแต่ละราย โดยเอไอเอสไม่เพียงแต่จะน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆ ท่ีเอไอเอสมีอยู่
แล้วเท่าน้ัน แต่ยงัสามารถน�าเสนอบริการอ่ืนๆท่ีหลากหลายจาก
พนัธมิตรเพื่อสามารถเข้าถงึความต้องการของลูกค้าท่ีมีความ
ซบัซ้อมมากยิ่งขึ้น ประการท่ีสอง เอไอเอสจะผนวกรวมเทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น RPA, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence 
หรือ AI) และแมชชีน เลิร์นน่ิง (Machine Learning หรือ ML) 
เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าและกระบวนการท�างานภายใน 
โดยระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเติมเต็มความสามารถของ 
บุคคลากรทั้งในการเสริมประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดของ 
บุคคลากร อีกทั้งยังสามารถให้บริการแบบ On-demand โดย
ไม่มีข้อจ�ากัดในด้านเวลา  นอกจากนี้ การผนวกรวมเทคโนโลยี
เข้าด้วยกันจะช่วยให้เอไอเอสสามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
ได้อีกด้วย ท้ายท่ีสุด บุคลากรยังคงเป็นหัวใจส�าคญัในการบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจอย่างย่ังยืน ดังน้ัน ท่ามกลางการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เอไอเอสจึงเน้นย�้าให้พนักงานเตรียม
รบัมอืต่อการเติบโตในอนาคต พร้อมสามารถปรบัตัวต่อสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดสถาบัน  
เอไอเอส อินโนเวชัน่ เซน็เตอร์ (AIS Innovation Center) ซึง่เป็น
แพลตฟอร์มการเรียนรูด้จิิทัลซึง่เปิดสอนหลักสูตรท่ีหลากหลาย
และเข้าถงึได้ตลอดเวลาโดยจะช่วยเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะของ
บุคลากรได้เป็นอย่างด ีการเสริมสร้างความแขง็แกร่งดงักล่าวจะ
ช่วยให้บคุลากรของเอไอเอสจะพร้อมใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม
ในกระบวนการท�างานและเข้าสู่เป้าหมายโดยรวมของการเป็น  
‘ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1 กระบวนการกำาหนดและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงาน พิจารณาระบุประเด็นความเสี่ยงในระดับ

องค์กรและสายงาน

คณะทำางานด้านบริหารความเสี่ยงพิจารณาประเด็นที่ถูกระบุขึ้นมาจาก 

แต่ละสายงานเพื่อระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญระดับองค์กรและนำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณากำาหนดประเด็นความเสี่ยง 

โดยพิจารณาผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น และกำาหนดระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite and tolerance) พร้อมกำาหนดวิธี

การป้องกันและบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง

ดังกล่าว จากนั้นนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและหรือให้ความเห็น

ปัจจัยเสี่ยง

เอไอเอสตระหนกัถงึความส�าคญัของการบริหารความเส่ียงภาย
ใต้การเปล่ียนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจทั้ง
จากปัจจัยภายในและภายนอก 

โดยมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของเอไอเอส และ
บริษัทในกลุ่ม หรืออาจท�าให้สูญเสียโอกาสท่ีส�าคัญทางธุรกิจ 
จากหลายๆ ปัจจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายในและภายนอกในการด�าเนินธุรกิจ เช่น บุคลากร 
การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบของหน่วยงาน
ก�ากับดูแล พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และสภาพ
แวดล้อมในการท�าธุรกิจ
2. เหตุการณ์ท่ีอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�าคัญ 
เช่น สถานการณ์ใดๆ ท่ีเป็นมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งท�าให้เอไอเอส
ไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขนั รวมถงึ อุทกภยั การเกดิไฟป่า หรือ 
ภัยธรรมชาติต่างๆ
3. เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม

4. การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อมทัง้ในระยะส้ัน
และระยะยาว ทีมี่นัยส�าคญั
5. สาเหตุ/ท่ีมาท่ีไปของเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ท่ีอาจส่งผลต่อ
การด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม
6. โครงการหรือสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เอไอเอสต้องการ
พัฒนาขึ้น
7. โอกาสท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมทางธรุกิจในปัจจุบัน
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ปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นความเส่ียงต่อเน่ืองและปัจจยัเส่ียงใหม่ทีจ่ะเกิดขึ้นภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปสามารถ
จ�าแนกเป็นความเสี่ยงดังนี้

2 ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ กฎ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแล
เอไอเอสประกอบกิจการภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ  เช่น กสทช. ซึ่ง  มีบทบาทหน้าท่ีใน
ฐานะองค์กรผู้ก�ากับดแูลการประกอบกจิการของผู้ได้รบัใบอนุญาต ท้ังน้ี การออกหรอืการเปล่ียนแปลงกฎ 
ระเบียบหรือข้อบังคับในบางกรณีของหน่วยงานภาครัฐ อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ความ
สามารถในการท�าก�าไรของบริษัทลดลง และ/หรือ ต้นทุนในการให้บริการสูงขึ้น

ท้ังน้ี เอไอเอสมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแล โดยตรง ซึ่งมีหน้า
ท่ีในการติดตามการออกและเปล่ียนแปลงกฎระเบียบอยู่อย่างสม�่าเสมอเพื่อรายงานและประสานงานกับผู้
บริหารและหน่วยงานอ่ืนๆ ในองค์กรท่ีเก่ียวข้องให้รบัทราบอย่างทันท่วงทแีละพร้อมต่อการตอบสนอง รวม
ถึงการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  ได้รับข้อมูลผลกระทบจากการออกกฎ
ระเบียบต่อการด�าเนินธรุกจิ ในกรณทีีม่ ีกฎ ระเบียบ ท่ีจะประกาศเพื่อใช้บังคบัในอนาคตและอาจกระทบสิทธิ
ของกลุ่มเอไอเอส  เอไอเอสจะส่งตัวแทนเข้าร่วมรบัฟังและแสดงความคดิเห็นอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ในกรณทีีเ่ห็น
ว่ากฎ ระเบียบน้ันๆ กระทบสิทธ ิและได้รบัการปฏบิติัอย่างไม่เป็นธรรม อาจจะพิจารณาฟ้องร้องเพื่อให้เพิก
ถอนการประกาศใช้ ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

การดำาเนินธุรกิจ รายได้และต้นทุน  
และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ 
ในอดีตเอไอเอสประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้สัญญาอนุญาตหรือสัมปทานกับหน่วยงาน
รฐัวิสาหกิจ ท่ีมีข้อก�าหนดให้ต้องโอนทรพัย์สินที่ได้ลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบกิจการให้แก่คูสั่ญญาภาครัฐ 
ตลอดจนน�าส่งส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราท่ีก�าหนด ซึ่งท่ีผ่านมาเอไอเอสมีข้อพิพาทหลายคดีอันเกิดจาก
การตีความข้อสัญญาท่ีไม่ตรงกัน เช่นเรื่องส่วนแบ่งรายได้ เป็นต้น รวมท้ังในบางกรณี กสทช. ได้ออก
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าส่ังท่ีส่งผลต่อการประกอบธุรกิจหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ที่อาจท�าให้ 

2.ความเสี่ยงด�านการดําเนินงาน

5. ความเสี่ยงจากการต�องพ�่งพาบุคคลภายนอก

 ในห�วงโซ�อ�ปทาน (Supply Chain)

6. ความเสี่ยงจากป�จจัย

 ทางเศรษฐกิจและการเมือง

7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบ

 การให�บร�การโครงข�ายและระบบงานสําคัญ

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

 สภาพภูมิอากาศ

1.ความเสี่ยงด�านความปลอดภัยของข�อมูล

 ระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร�

2. ความเสี่ยงจากการแข�งขัน

 ทางการตลาดท่ีรุนแรง

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 ของผู�บร�โภคและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

4. ความเสี่ยงจากการเตรียมความพร�อมด�าน

 บุคลากรเพ�่อรองรับการเปลี่ยนผ�านไปสู�ยุคดิจ�ทัล

ป�จจัยเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญ

1.ความเสี่ยงด�านกฎ ระเบียบ

และข�อบังคับ

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ 

 กฎระเบียบข�อบังคับของหน�วยงานกํากับดูแล

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากข�อพ�พาทกับหน�วยงานรัฐ 

3.ความเสี่ยงด�านการเง�น

ความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ
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• ระบบความปลอดภัยของสารสนเทศหากไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
ได้ โดยเฉพาะความปลอดภัยของข้อมูลส�าคัญ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ

• ภยัคกุคามทางไซเบอร์ต่างๆ เช่น การก่อกวนเครือข่าย (DDoS Attack) การปลอมหน้าเวบ็ไซต์ (Phishing) 
การติดตั้งโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware/Virus) เป็นต้น อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจได้

เอไอเอสมีการทบทวนและปรบัปรงุนโยบายการรกัษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเอไอเอสสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ ดังนี้

• การประยกุต์ใช้มาตรฐานสากลต่างๆ ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญติัการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• ขยายและพัฒนาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศให้ครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญของบริษัท
• เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ เช่น ก�าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญในระบบ 

ปรบัปรงุพื้นท่ีท�างานท่ีมกีารเข้าถงึข้อมูลของลกูค้าเป็นแบบปิด สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Awareness) แก่พนักงานทุกระดับชั้น

• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน การหยุดชะงักทางธุรกิจและ/หรือ
ระบบ สารสนเทศของบริษัท และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

 คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยยะเพิ่มขึ้นในระยะยาว 
(Emerging risk)

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง
จากการแข่งขนัท่ีรนุแรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท ผู้ให้บริการต่างก็มุ่งขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
สามารถส่งมอบบริการได้ตามท่ีลูกค้าคาดหวงั รวมท้ังการเสนอโปรโมชัน่ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการเสนอ
แพ็กเกจการใช้งานข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบไม่จ�ากัดปริมาณ (Unlimited package) และการเสนอโปรโมชั่น 
พร้อมดีไวซ์ที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ ท�าให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคามากขึ้น

ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจและ/หรือรายได้ของบริษัท และ/หรือต้นทุนในการ 
ให้บริการสูงขึ้น ซึ่งในหลายกรณีเอไอเอสได้ใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือให้พิจารณาถึงความชอบด้วย
กฎหมายในการด�าเนินการต่างๆ ของ กสทช.

(ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ตามรายงานหัวข้อ ข้อพิพาทที่ส�าคัญในแบบ 56-1)

เอไอเอสมีหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบงานในการประสานงานกับหน่วยงานภาครฐัเพื่อให้บริษทัในฐานะคูสั่ญญาได้
ปฏบัิติอย่างถกูต้องครบถ้วนตามสัญญาท่ีเกีย่วข้อง หากมีประเดน็ข้อขดัแย้งเกิดขึ้น ก็จะด�าเนนิการเจรจาหา
ข้อยุติโดยเรว็ ซึง่หากไม่ประสบผล ข้อพิพาทน้ีจะเข้าสู่กระบวนการระงบัข้อพิพาทโดยคณะอนุญาโตตุลาการ
ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาฯ ตลอดจนศาลที่มีเขตอ�านาจเพื่อพิจารณาตัดสินให้เป็นที่ยุติต่อไป

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

ฐานะการเงินและภาพลักษณ์ชื่อเสียง ไม่เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์
การพฒันาผลติภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเอไอเอส เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ จ�าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือน�ามาพัฒนาและปรับปรุง
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้อาจมีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงทางด้าน
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ท้ังท่ีเกิดจากความซับซ้อนของเทคโนโลยีเอง และ
ความรู้ความสามารถของพนักงานท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจนความ
บกพร่องของระบบท่ีอาจเปิดโอกาสให้ผู้ ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบหรือจากภัยคุกคามทาง
ด้านเทคโนโลยีต่างๆ
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เอไอเอสมีแผนจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
• เป็นผู้น�าด้านนวตักรรมในการน�าเสนอรปูแบบบริการใหม่ด้านดจิิทัลไลฟ์ภายใต้เทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปให้กับลูกค้า 
• การขยายโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง เพื่อน�าเสนอผลิตภณัฑ์ในรปูแบบ Fixed Mobile 

Convergence (FMC) เพื่อน�าเสนอบริการท่ีลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

• การพัฒนาคุณภาพของบริการหลังการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะ
การเสนอสิทธปิระโยชน์เซเรเนด (Serenade Privileges Program) บริษัทได้ก�าหนดกลยทุธ์พฒันาสิทธิ
ประโยชน์และมูลค่าของเซเรเนดในหลายด้าน เช่น ขยายพื้นท่ีให้บริการลูกค้าเซเรเนด การเสนอส่วนลดค่า
เครื่องโทรศัพท์พิเศษแก่ลูกค้าเซเรเนด ขยายสิทธิประโยชน์การให้บริการแก่ลูกค้าเซเรเนดโดยร่วมกับ
พาร์ทเนอร์ชื่อดังด้านต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ท่องเที่ยว เอนเตอร์เทนเมนท์

• พัฒนากลยุทธ์เพื่อรกัษาฐานลกูค้าและน�าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทให้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Advanced Analytics Tools)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน ส่วนแบ่งการตลาด  
ภาพลักษณ์ชื่อเสียง

เพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันท่ีเอ้ือให้เกิดสินค้า
บริการในรูปแบบใหม่ๆ จากผู้ให้บริการหน้าใหม่ท่ีท�าธุรกิจต่างรูปแบบ รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของลูกค้าในการใช้สินค้าและบริการ เน่ืองจากลูกค้ามีทางเลือกกว้างขวางในโลกดิจิทัล ส�าหรับบริการใน
รูปแบบใหม่ๆ ส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวและพัฒนาแผนการด�าเนินธุรกิจเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน และพฤติกรรมของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือรักษาฐานลูกค้า 
สร้างรายได้ในช่องทางใหม่ และรักษาการเติบโตในระยะยาว 

โดยเอไอเอสมีแผนจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ก�าหนดกลยุทธ์ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค

และเทคโนโลยี
• พัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น การเลือกใช้สินค้าและบริการผ่าน

ระบบออนไลน์ ติดต้ังช่องทางการให้บริการผ่าน AI หรอื Chatbot การประยุกต์ใช้กระบวนการท�างาน
อัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) ในการให้บริการลูกค้า

• น�าเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบ
ใหม่ที่ให้มูลค่าเพิ่มเพื่อลดความซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และยังเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์
เพื่อดึงดูดลูกค้า

• เพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องมือ Data Analytics เพือ่
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

• พัฒนาระบบโครงข่ายการให้บริการ ระบบการบริการลูกค้าและระบบสนับสนุนให้อยู่บนเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เช่น คลาวด์เทคโนโลยี

• พัฒนาการเติบโตในธุรกิจลูกค้าองค์กร (Corporate) และธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ (Content) เช่น ขยาย
การให้บริการเกี่ยวกับ IoT พัฒนาระบบ Cloud Business Ecosystem

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้พร้อมส�าหรับการ
ด�าเนินการหรือสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน, ภาพลักษณ์ชื่อเสียง  
และส่วนแบ่งการตลาด

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยยะเพิ่มขึ้นในระยะยาว 
(Emerging risk)

4. ความเสี่ยงจากการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล
จากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ให้
บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจ�าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถของ
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พนักงานท่ีจะให้บริการแก่ลกูค้าได้อย่างทนัท่วงที บริษัทอาจสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ
ในปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต 

เอไอเอสมีกระบวนจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• สรรหาพนักงานท่ีมทัีกษะตรงตามความต้องการของบริษัท รวมถงึการพฒันาทกัษะใหม่เพื่อประยุกต์ใช้

กับการด�าเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคต
• ร่วมมือกับสถาบันระดับโลกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือวางรากฐาน พัฒนาความรู้และเตรียม

ความพร้อมแก่พนักงานเฉพาะกลุ่มในการด�าเนินธุรกิจด้านดิจทิัล รวมถึงสืบทอดต�าแหน่งท่ีส�าคัญ 
(Succession plan) พร้อมทั้งการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation) ไปสู่ยุค
ดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบในระยะยาว (Emerging risk)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และส่วนแบ่งการตลาด ไม่เปลี่ยนแปลง

5. ความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
เอไอเอสต้องซื้ออุปกรณ์โครงข่ายและสถานีฐานจากผู้ขายหลักน้อยราย เน่ืองด้วยข้อจ�ากัดในการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีของผู้ขาย ซ่ึงรวมไปถึงการใช้บริการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐาน 
ท�าให้อาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามที่ตกลงไว้

เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ก�าหนดนโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากผู้ขาย/ผู้ให้บริการแบบ Multi-vendor ส�าหรับอุปกรณ์และการ

บริการที่ส�าคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพึ่งพาผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก
• จัดเตรียมรายชื่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ท่ีผ่านกระบวนการคัดเลือกตามมาตรฐานท่ีบริษัทก�าหนดเพื่อให้

สามารถเลือกใช้บริการได้ หากผู้ขาย/ผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ 
• ควบคุมปริมาณอุปกรณ์ส�ารอง อะไหล่ และ/หรือ สินค้าคงคลัง ให้อยู่ปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์/สินค้าหลักที่ส�าคัญ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน การหยุดชะงักทางธุรกิจและ/หรือ
ภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

6. ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง
การแปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทได้ท้ังในเชงิ
ของโอกาส และอุปสรรค เน่ืองด้วยการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ที่มีผลกระทบต่อก�าลังการซื้อของผู้ใช้บริการ 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการใช้งานการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ไร้สายไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารผ่านเสียง 
หรือการส่ือสารผ่านข้อมูลต่างๆ ถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ�าวันของคนในประเทศ รวมท้ังค่าบริการ
ในการใช้งานท่ีผู้ให้บริการก�าหนดอยู่ในระดับที่สามารถจับจ่ายได้ (Affordable price) ท�าให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบจากความเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในระดับท่ียอมรับได้ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้/ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไม่เปลี่ยนแปลง

7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบงานส�าคัญ
กรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ที่ ไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท 
อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ

เอไอเอสมีการสร้างระบบส�ารองท่ีจ�าเป็นในบางส่วนเพื่อรองรับ (redundancy) ส�าหรับระบบปฏิบัติงาน
หลักที่ส�าคัญ และจ�าเป็นในการให้บริการลูกค้า รวมท้ังก�าหนดนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM Policy) ทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน โดยให้
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มีการซักซ้อมและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม�า่เสมอ นอกเหนือจากน้ี เอไอเอสได้รับการ
รบัรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ISO 22301:2012 Business Continuity 
Management System ในฐานะท่ีได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยภิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดการบริหารความยั่งยืน (Sustainable 
Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และการดำาเนินการ 
ไม่ได้ตามแผนงาน

ไม่เปลี่ยนแปลง

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาระดับสากล ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ 
ด�าเนินการทางธุกิจ การดูแลรักษาโครงสร้าง อุปกรณ์โครงข่าย ความต่อเนื่องในการให้บริการ รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมสื่อสารและจ�าหน่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกับการใช้งานโทรศพัท์มือถอื เล็งเห็นความส�าคญัของการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
และลดผลกระทบจากของเสียที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งเสาสัญญาณตาม
มาตรฐานการออกแบบ EIA-222C ให้สามารถรองรับความแรงลมในระดับท่ีสูงกว่าข้อมูลความแรงลม
ท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศไทย การยกความสูงของสถานีฐานโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากอุทกภัยร้ายแรงสุดในปี 
2554 ดังนั้นการด�าเนินโครงการเพื่อเป็นแกนกลางในการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานโทรศัพท์มือถือและน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี และโครงการอ่ืนๆ บริษัทถือเป็นบทบาทหน้าท่ีอย่างหน่ึงใน
การบริหารจัดการกระบวนการที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปในแนวทางตามมาตรฐานสากล

โดยในปี 2562 เอไอเอสมีการด�าเนินการเพื่อบริหารจัดการผ่านคณะท�างานด้านต่างๆ ดังนี้
• บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียจากการด�าเนินธุรกิจ โดยการประเมินสภาพของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ คัดแยกส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิลและก�าจัดอย่างถูกวิธี
• ก�าหนดเป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม
• เพิ่มสัดส่วนการใช้งานพลังงานทดแทนของบริษัท เช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

การหยุดชะงักทางธุรกิจ/ค่าบำารุงรักษาอุปกรณ์  
และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยยะเพิ่มขึ้นในระยะยาว 
(Emerging risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เอไอเอสมีรายรับและรายจ่ายบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศจากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 
(International Roaming) และจากการซื้ออุปกรณ์โครงข่ายต่างๆ ดังนั้น ความผันผวนจากอัตราแลก
เปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบต่อรายรับและรายจ่ายของบริษัทเอไอเอสมีกระบวนการ
จัดการความเสี่ยง ดังนี้
• การท�าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยก�าหนดอัตราแลกเปล่ียน 

ล่วงหน้าไว้ ณ วันที่ท�าสัญญาเพื่อการส่งมอบในอนาคตตามจ�านวนเงิน สกุลเงิน ในระยะเวลาที่ระบุไว้
• การช�าระค่าสินค้าและบริการท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยการใช้เงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ที่มีอยู่ (Natural Hedge)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้/ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไม่เปลี่ยนแปลง
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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1. นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 65 ปี

• ประธานกรรมการบริษัท 
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า
 และก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  3 สิงหาคม 2558
วันที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ  8 พฤศจิกายน 2559 

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  4 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)   ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 
อายุ 65 ปี

• รองประธานกรรมการ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  28 มีนาคม 2537

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  25 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)   ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ กิตติมศักดิ์ 
 วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ 
 วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546

ตำาแหน่งในบริษัท
2559 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
  พัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ
2558 - 2560  ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. อินทัช โฮล์ดิ้งส์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. ปูนซิเมนต์ ไทย

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2561 - ปัจจุบัน  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
  นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
  ขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการที่ปรึกษา / Nomura Holdings Inc.
2554 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา / Kubota Corporation (Japan)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547

ตำาแหน่งในบริษัท
2562 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
2551 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ
2551 - 2562  กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า 
  และก�าหนดค่าตอบแทน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮล์ดิ้งส์
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ / บมจ. ไทยคม
2561 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
  / บมจ. โอสถสภา
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ / บมจ. บีอีซี เวิลด์
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ / บมจ. ดุสิตธานี
2545 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / 
  บมจ. เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
2559 - 2560 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2551 - 2559  ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. อินทัช โฮล์ดิ้งส์
2551 - 2558 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์
2552 - 2554  ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. ไทยคม

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานพัฒนา 
  เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560
   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
  และทรัพยากรมนุษย์ฯ
2559 - 2561  กรรมการ / บจ. โอสถสภา
2559 - 2559  กรรมการอิสระ / บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
2547 - 2559 กรรมการ / บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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3. นายประสัณห์ เช้ือพานิช 
อายุ 68 ปี   

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง
• ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 30 มีนาคม 2560

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  2 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)   0.00007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552
• Financial Institution Governance Program (FGP) 
 รุ่น 6/2556

4. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ 
อายุ 67 ปี

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง
• ประธานกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  10 พฤษภาคม 2549

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  13 ปี 7 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)   ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• เนติบัณฑิต ส�านักลินคอล์น อินน์  ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่น 29/2547

ตำาแหน่งในบริษัท
2561 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
  และก�ากับความเสี่ยง

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด 
  ค่าตอบแทน / บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
2559 - 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการด้านธรรมาภิบาล ส�านักงาน ก.ล.ต.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
  บจ. เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี  / 
  คณะกรรมการตรวจสอบ
  และประเมินผลภาคราชการ
2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  / สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบบริหารงานประจ�า
   / มหาวิทยาลัยมหิดล
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  /  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
   / ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
  การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี  / 
  คณะกรรมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
  กระทรวงพาณิชย์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาด้านการก�ากับดูแลกิจการ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัท
2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
  และก�ากับความเสี่ยง

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ /  
  บมจ. ศรี ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน Managing Partner / 
  R&T Asia (Thailand) Limited
2548 - 2557  ผูบ้ริหาร / บจ.ฮนัตัน แอนด์ วิลเล่ียมส์ (ไทยแลนด์)
2540 - 2551  กรรมการ / บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)47

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



5. นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
อายุ 59 ปี   

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2556

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  6 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี บัญชี National University of Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี

6. นายแอเลน ลิว ยง เคียง
อายุ 64 ปี

• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า
 และก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  20 มีนาคม 2549

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 13 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts  
 Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัท
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
  กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2558 - ปัจจุบัน  Group Chief Corporate Officer / 
  Singapore Telecommumications Ltd.
2551 - 2558  Group Chief Financial Officer / 
  Singapore Telecommumications Ltd.

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัท
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
  กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า
  และก�าหนดค่าตอบแทน
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ
2549 - 2551  กรรมการบริหาร

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2557 - 2562 Chief Executive Officer, 
  Consumer Australia 
  and Chief Executive Officer / 
  Optus Pty Limited
2555 - 2557  Chief Executive Officer, 
  Group Digital Life 
  and Country Chief Officer / 
  Singapore Telecommunications Ltd.
2549 - 2555  Chief Executive Officer (Singapore) / 
  Singapore Telecommunications Ltd.

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี
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7. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
อายุ 65 ปี   

• ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากบัความเสีย่ง
• กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
• กรรมการอิสระ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 26 มีนาคม 2557

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  5 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University,  
 สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Direct Certificate Program DCP) รุ่น 59/2548
• หลักสูตร Role of the Chaiman Program (RCP)  
 รุ่น 16/2550

8. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
อายุ 56 ปี

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
• กรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  27 มิถุนายน 2557
วันที่ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  1 กรกฎาคม 2557

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 5 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)  0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัท
2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  และก�ากับความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
  กรรมการอิสระ 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ. ปตท.
2558 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการธนาคาร 
  ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2554 - 2555  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
2549 - 2555  ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
  บริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์ 
  จัดการกองทุนกรุงไทย

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2541 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บจ.วี กรุ๊ปฮอนด้าคาร์ส์
2560 - 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
  แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ่น 107/2552

ตำาแหน่งในบริษัท
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ   กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
  กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
2555 - 2557 กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
2550 - 2555 รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานการตลาด
2547 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 
  ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
ไม่มี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี
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9. นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
อายุ 67 ปี   

• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการการพัฒนาความเป็นผู้น�า
 และก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2560

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  2 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 
 De La Salle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ่น 146/2561

10. นายฮุย เว็ง ชอง
อายุ 65 ปี

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการผู้อ�านวยการ
• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  27 กรกฎาคม 2560

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 2 ปี 5 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California  
 สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559

ตำาแหน่งในบริษัท
2562 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า
  และก�าหนดค่าตอบแทน
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
2561 - 2562 กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ iPeople Inc,
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Bank of the Philippines Islands
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ รองประธานกรรมการ 
  กรรมการบริหาร 
  Manila Water Company Inc.
2541 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการบริหาร
  Ayala Corporation
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ AC Energy Holding Inc.
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ AC Infrastructure Holding Corp.
2553 - 2560  กรรมการผู้อ�านวยการ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  Manila Water Company Inc.
2541 - 2552  กรรมการผู้อ�านวยการ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  Globe Telecom Inc.

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการ
2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
2552 - 2553 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
2549 - 2552 รองกรรมการผู้อ�านวยการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2553 - 2555 CEO International /Singapore
  Telecommunications Ltd.

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี
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11. นายเอนก พนาอภิชน
อายุ 54 ปี 

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการบริหาร

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 28 มีนาคม 2562

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DAP) รุ่น 111/2551

12. นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
อายุ 43 ปี

• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท Management Science and Engineering 
 Stanford University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 257/2561
• หลักสูตร Director Accreditation Program 
 (DAP) 113/2557
(สัมมนาดีลอยท์ 2562 เรื่อง การน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในทางปฎิบัติ จ�านวนชั่วโมง CDP : 7 ชั่วโมง)

ตำาแหน่งในบริษัท
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2561 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. อินทัช มีเดีย
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ทัชทีวี
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์ 
  แอนด์ เซอร์วิส

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
2561 - ปัจจุบัน  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน  
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2560 - 2561  รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน  
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี
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13. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร
อายุ 59 ปี   

• หัวหน้าคณะผู้บริหาร 
 ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ 
 University of Michigan at Ann Arbor, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Capital Market Academy 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19

14. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุตธิรรม
อายุ 49 ปี

• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท Psychology Counseling Services 
 Rider University รัฐนิวเจอร์ซี, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program  
 (BNCP) 9/2562

ประสบการณ์ทำางาน
2559 - ปัจจุบัน  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์
  และองค์กร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2556 - 2559  รองกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส 
  สายงานปฏิบัติการ  
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2554 - 2558 กรรมการบริษัท  
  ศูนย์ให้บริการคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์
2549 - 2556  รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ
2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล  
  กลุ่มอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล  
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ  
  บมจ. แม็คกรุ๊ป
2554 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล  
  บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
2550 - 2554  ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
  บจ. เซ็นทรัล วัตสัน (ประเทศไทย)
2547 - 2550 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
  บจ. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)52

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



15. นายชวิน ชัยวัชราภรณ์
อายุ 47 ปี   

• เลขานุการบริษัท

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  3 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยเพนซลิวาเนีย, สหรฐัอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร C-Seminar-Anti Corruption Seminar 1/2016
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee  
 (RCC 19/2014)
• หลักสูตร Director Certification (DCP 192/2014)
• หลักสูตร Company and Board Reporting Program  
 (CRP 6/2013, BRP 11/2013)
• หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตส�าหรับผู้บริหาร  
 (ACEP 10/2557)
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS 29/2557)
• หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP)รุ่น 51/2556

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท  
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2553 - 2556  ผู้อ�านวยการสานกักฎหมาย  
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2546 - 2553  Associate บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยม 

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

16. นางสุวิมล กุลาเลิศ
อายุ 59 ปี   

• หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  1 มกราคม 2542

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  0.0012
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท MBA Track Management Information System, 
 Oklahoma City University, สหรัฐอเมริกา
คุณวุฒิทาง วิชาชีพ
• Certified Public Accountant (2528)
• Certified Internal Auditor (2543)
• Certified Risk Management Assurance (2556)
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program 
 (DCP) รุ่น 136/2553

ประสบการณ์ทำางาน
2542 - ปัจจุบัน  หัวหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2542 - ปัจจุบัน  วิทยากรด้านตรวจสอบภายใน  
  ระบบการควบคุมภายใน 
  และการบริหารความเสี่ยง สภาวิชาชีพบัญช ี
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
2552 - ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษด้านตรวจสอบภายใน 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

17. นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร
อายุ 44 ปี   

• หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ ์
 และก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  1 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  0.0003
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท Technology Management,  
 Washington State University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์ทำางาน
2560 - ปัจจุบัน  หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และก�ากับดูแล
  การปฏบัิติงาน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2558 - 2560  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 
  ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และก�ากับดูแล 
  การปฏบัิติงาน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2556 - 2558  ผู้อ�านวยการสานักนักลงทุนสัมพันธ์ 
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2554 - 2556  รักษาการผู้อ�านวยการส�านักลงทุนสัมพันธ์
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2551 - 2554  ผู้จดัการฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์  
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

18. นายเตชะหัทย์ เหมะกุล
อายุ 45 ปี   

• หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  1 มกราคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Risk Management Program 2019
(สัมมนาดีลอยท์ 2562 เรื่อง นักบัญชีในอนาคต คุณพร้อมแล้ว
หรือยัง จ�านวนชั่วโมง CDP : 3.30 ชั่วโมง
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการท�าความเข้าใจหลักการพื้นฐาน
ของมาตรฐานการารายงานการเงิน TFRS9 จ�านวนชั่วโมง CDP 
: 7 ชั่วโมง)

ประสบการณ์ทำางาน
2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี  
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   ไม่มี

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)53
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์
ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย ประจำาปี 2562
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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1. นายกานต์ ตระกูลฮุน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. นายประสัณห์ เชื้อพานิช - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส 2,000 2,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. นายแอเลน ลิว ยง เคียง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. นายเฆราร์โด ซี บลาซา จูเนียร์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. นายเอนก พนาอภิชน 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 80,126 87,390 220,540 219,652 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. นายฮุย เว็ง ชอง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร - 3,863 151,654 147,792 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม - 4,246 77,500 73,254 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. นายเตชะหัทย์ เหมะกุล 2)

 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ:
1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 28 มีนาคม 2562 แทนนายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ที่ขอลาออกจาต�าแหน่งกรรมการบริษัท
2) หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)54

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินการกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธาน 
คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย และ คุณ จีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ 
ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดย
กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ท้ังน้ีคณะกรรมการ 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนตามกฎบัตร โดยมีสาระส�าคัญ
ของการปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติตาม 
และการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้มส่ีวนในการสร้างความตระหนักของพนักงาน
ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของนโยบายก�ากับดูแลกิจการ โดยผ่านคลิปวิดีโอและส่ือ
ต่างๆ คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
โดยคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท 
สามารถปฏบิติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในปี 2562  
คณะกรรมการสรรหาและก�ากบัดแูลกิจการได้พิจารณาเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของบริษทัในหมวดประมวลจริยธรรมธรุกจิในประเดน็ที่

เกีย่วกบัการแจ้งให้ผู้ทีม่อี�านาจของบริษัททราบเป็นลายลกัษณ์
อักษรถึงการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของผู้บริหารในองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�าไร รวมถึงการแก้ ไขปรับปรุงข้อก�าหนดบาง
ประการในเรื่องการท�าธุรกิจของพนักงานกับบริษัทให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็น
ชอบให้แก้ ไขนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยก�าหนดบทบาท 
หน้าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจให้เป็นผูน้�าหลกัเกณฑ์
และแนวปฏบัิติตามนโยบายด้านสิทธมินุษยชนไปปฏบัิติใช้ รวมท้ัง 
การประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชนไปยังพนักงานและคู่ค้า  
คู่ธุรกิจของบริษัทด้วย 

2. ด้านการกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ ์
และการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการได้ก�าหนดเป็นนโยบายเพื่อการสรรหากรรมการ
ว่าในการสรรหากรรมการอิสระแต่ละครั้ง คณะกรรมการ จะ
พิจารณาสุภาพสตรีท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมด้วย นอกเหนือจาก
การพิจารณาความหลากหลายในคณุสมบัติและประสบการณ์อ่ืน
ที่สามารถส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

(นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์)
ประธานกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ

-

ในการสรรหากรรมการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถเสนอชือ่บุคคลเพื่อเข้ารบัพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
เพื่อน�ารวมกับรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมจากแหล่งอ่ืนก่อน
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึง
ตารางคณุสมบัตแิละทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการ (Board 
Skill Matrix) ก่อนเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสมให้
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
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รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ คณุกานต์ ตระกูลฮุน 
ประธาน คุณแอเลน ลิว ยง เคียง และคุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา 
จูเนียร์ กรรมการ 

ในปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนด
ค่าตอบแทนมีการประชุมท้ังหมด 6 คร้ัง ท้ังน้ีคณะกรรมการ 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนตามกฎบัตร โดยมีสาระส�าคัญ
ของการปฎิบัติหน้าที่ในปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. ด้านการพิจารณานโยบายค่าตอบแทน 
(Compensation)
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาและเห็นชอบนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงู โดยพิจารณาศกึษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดบัท่ีเทยีบเคยีงได้กับบริษัท
จดทะเบียนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันและบรษัิทอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีมี
คุณภาพไว้กับบริษัท  

ค่าตอบแทนของพนักงาน
พิจารณาและเห็นชอบภาพรวมของการจ่ายค่าตอบแทนของ
พนักงาน โดยพิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท
ชัน้น�าอ่ืนทีมี่ขนาดใกล้เคยีงกันหรือในอุตสาหกรรมการเดยีวกัน 

2. ด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำา  
(Leadership Development)
คณะกรรมการผลักดนัการพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารบริษัท 
เพื่อน�าพาธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทท่ีก�าลังเผชญิสภาพการ
แข่งขนัท่ีสูงขึ้นและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วไปสู่ความส�าเร็จ โดยคณะกรรมการ
ได้อนุมัติการเข้าร่วมโครงการส�าคัญหลายโครงการ เพ่ือให้
พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้จากสถาบันการ
ศึกษาและวิจัยระดับโลก เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการบริหาร
จดัการและเตรียมความพร้อมองค์กรและทรพัยากรบคุคลเพื่อ
รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)
ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำา 

และกำาหนดค่าตอบแทน 
-

3. ด้านการวางแผนสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหาร 
(Executive Succession Plan)
คณะกรรมการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับต�าแหน่งประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูงต้ังแต่หัวหน้าฝ่ายงานของ
บริษัทท่ีคาดว่าจะว่างลงในอนาคต โดยได้พิจารณาวางแผน
สืบทอดต�าแหน่งในทกุมิต ิเป็นไปด้วยความรอบคอบและโปร่งใส 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค�

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการพัฒนาสู�ความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกับความเสี่ยง

หัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน
นางสุว�มล กุลาเลิศ

ประธานกรรมการบร�หาร
นายแอเลน ลิว ยง เคียง

สายงานปฏิบัติการ
ส�วนภูมิภาค

สายงาน
เทคโนโลยี

หน�วยธุรกิจ
พัฒนาโซลูชั่น

หน�วยธุรกิจ
พัฒนาธุรกิจใหม�

หน�วยธุรกิจบร�หารลูกค�า
และการบร�การ

สายงานบร�หาร
กลุ�มลูกค�าทั่วไป

สายงานบร�หาร
กลุ�มลูกค�าองค�กร

ฝ�ายงานบร�หารธุรกิจ
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

คณะกรรมการสรรหา
และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพัฒนาความเป�นผู�นำ
และกำหนดค�าตอบแทน

กรรมการอำนวยการ /
หัวหน�าคณะบร�หารด�านปฏิบัติการ

นายฮ�ย เว็ง ชอง

หัวหน�าคณะผู�บร�หาร 
ด�านการเง�น

นายธีร� สีอัมพรโรจน�

หัวหน�าคณะผู�บร�หาร
ด�านธุรกิจสัมพันธ�และองค�กร
นายว�รวัฒน� เกียรติพงษ�ถาวร

หัวหน�าคณะผู�บร�หาร 
ด�านทรัพยากรบุคคล

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
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ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา 
และกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการการพัฒนา 
สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ

- - ประธานและกรรมการอิสระ - -

นายสมประสงค์ บุญยะชัย 1) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - - - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร -

นายประสัณห์ เชื้อพานิช 2) กรรมการอิสระ   กรรมการอิสระ   - - ประธานและกรรมการอิสระ -

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ   กรรมการอิสระ   ประธานและกรรมการอิสระ - - -

นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง 1) 2) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - - -

นายแอเลน ลิว ยง เคียง 1) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - ประธานและกรรมการ 
ที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 2)  กรรมการอิสระ   ประธานและกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ   - - -

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ 1) 2) กรรมการอิสระ   - - กรรมการอิสระ   - กรรมการอิสระ   

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายฮุย เว็ง ชอง 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - - -

นายเอนก พนาอภิชน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - - - - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

หมายเหตุ
1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายแอเลน ลิว ยง เคียง นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ และนายฮุย เว็ง ชองเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย นายเฆราร์โด ซี อลบาซา จูเนียร์ และนางสาวจีน โล เงี้ยบ จง เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รายละเอียดปรากฎตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
3) ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ที่ http://advanc-th.listedcompany.com/misc/cg/20171122-advanc-qualification-independent-th.pdf โดยเอไอเอสก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มข้นกว่าที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)58

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินการกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน

http://advanc-th.listedcompany.com/misc/cg/20171122-advanc-qualification-independent-th.pdf


ข้อมูลสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

รายชื่อ

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่จัดประชุม1)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

นายกานต์ ตระกูลฮุน 9/9 - - 6/6 - -

นายสมประสงค์ บุญยะชัย 3) 9/9 - - 3/3 3/4 -

นายประสัณห์ เชื้อพานิช 7/9 16/16 - - 4/4 -

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ 9/9 16/16 7/7 - - -

นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง 8/9 - 7/7 - - -

นายแอเลน ลิว ยง เคียง 5/9 - - 6/6 - 11/11

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย   9/9 16/16 7/7 - - -

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ 8/9 - - 3/3 0/1 10/11

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 9/9 - - - 4/4 11/11

นายฮุย เว็ง ชอง 9/9 - - - - -

นายเอนก พนาอภิชน 2)  5/5 - - - - 11/11

หมายเหตุ: 
1) จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม นับรวมถึงเข้าร่วมด้วยการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์และผ่านวิดีโอ 
2) นายเอนก พนาอภิชน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร วันที่ 21 มกราคม 2562 และกรรมการบริษัทวันที่ 28 มีนาคม 2562
3) นายนายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนแทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนแทนนายเฆราร์โด ซี. บลาซา จูเนียร์  

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ นายฮุย  
เว็ง ชอง กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนผู้ถอืหุ้นโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทน 
ผู้ถอืหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และก�าหนดนโยบายให้มีจ�านวนกรรมการ
ท่ีเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 
ซึง่มีอ�านาจควบคมุ (Controlling shareholders) โดยมีขอบเขต
หน้าที่ดังนี้  
1. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ 
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด�าเนนิงานของบริษทั 
และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า
สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาอนุมัติรายการท่ีส�าคัญ เช่น โครงการลงทุน 
ธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการด�าเนินการใดๆ ที่
กฎหมายก�าหนด
4. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเก่ียว

โยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด 
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล
5. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับ
สูงอย่างสม�่าเสมอ และก�าหนดค่าตอบแทน
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. ด�าเนินการให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบบัญช ีการรายงานทาง 
การเงิน และการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได้ รวมท้ังดแูลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหาร
จดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการตดิตามผล
8. ดแูลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท
9. ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการของบริษทั และประเมิน 
ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง
11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท�ารายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจ�าปี และครอบคลุมในเรื่องส�าคัญๆ ตามนโยบาย
เรื่องข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำานาจอนุมัติของ 
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องท่ีมีความส�าคญัไว้เป็นอ�านาจ
อนุมัตขิองคณะกรรมการบริษทั เพื่อรกัษาประโยชน์สูงสุดต่อเอ
ไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุ และค่าใช้จ่ายท่ีเกนิกว่าวงเงินท่ีคณะกรรมการ

ชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้
- การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายเงินลงทุน
- นโยบายที่ส�าคัญ
- การตกลงเข้าท�าสัญญาที่ส�าคัญ
- การฟ้องร้อง และด�าเนินคดีที่ส�าคัญ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
และฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบริษทั
ให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติ
ของทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้น และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของเอไอ
เอส ทั้งนี้ ในการก�ากับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสนิในทางธุรกิจ และปฏบัิติในส่ิงท่ีตนเองเชือ่อย่างมีเหตุผลว่า
จะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อเอไอเอสและผู้ถอืหุ้น  ขณะทีฝ่่ายบริหาร
มีหน้าท่ีรบัผดิชอบในการน�ากลยุทธ์ วตัถปุระสงค์ของเอไอเอสไป
ปฏบัิติให้ประสบความส�าเรจ็ ตลอดจนบริหารจดัการงานประจ�า
วันและธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการ
อิสระ และไม่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

การแบ่งแยกตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ท่ี
มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติท่ีเหมาะ
สม โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ
ที่เหมาะสม 
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บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• เป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัท
• ทำาหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การ

ประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทกำาหนด

วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
• สนันสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒ

ธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• สนันสนุนให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความเห็นในประเด็น

ต่างๆ ระหว่างการประชุม
• เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเสริม

สร้างความสัมพันธ์อันดี

• กำาหนดและจัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบ
ประมาณและตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานประจำาปีเสนอให้ คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้า
เปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำา

• บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัย
ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจของบริษัท

• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท

• เสริมสร้างศักยภาพและรักษาทีมผู้บริหารที่มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท
อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนระบุและสรรหาบุคคลที่มีความ
สามารถ เพื่อให้การสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล

• ทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคณะ
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง 
1. สอบทานให้บรษิัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่กฎหมายก�าหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาคณุสมบติั ความเป็นอิสระ และผลการปฏบัิติงานของ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมท้ังเสนอ
ขออนุมัติการแต่งต้ัง เลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และก�าหนดค่า
ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบริษัทจากท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น รวมถงึ
พิจารณาตัดสนิใจในกรณท่ีีฝ่ายจดัการและผู้สอบบัญชมีคีวาม
เห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับรายงานทางการเงิน หรือมีข้อจ�ากัดในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี 
3. ประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณานโยบายของบริษัทเก่ียวกับการใช้บริการอ่ืนท่ีมิใช่
การสอบบัญชีจากส�านักงานสอบบัญชีเดียวกัน
5. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) 
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง 
โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดี
ความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึ ประชมุ
กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วม เพื่อสอบทานถึงข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
แผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี การปฏิบัติงานของหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชี
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7. จดัให้มีการสอบทานคณุภาพของระบบการตรวจสอบภายใน
โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุก 5 ปี (In-
dependent Quality Assessment Review)
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท
ในการก�ากับดูแลความเส่ียงของบริษัทในภาพรวม โดยด�าเนิน
การดังต่อไปนี้

(ก) กล่ันกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
(Enterprise Risk Management Framework) ท่ีส�าคัญ
ได้แก่ นโยบาย  ระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (Risk Appetite) 
ความสามารถในการรบัความเส่ียง (Risk Capacity) และช่วง
ความเบ่ียงเบนของผลการปฏบัิติงานท่ียอมรบัได้ (Tolerance) 
รวมถงึแนวทางการบริหารความเสีย่งในภาพรวม ตลอดจน
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee) ก่อนน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัท

(ข) กล่ันกรองและให้ค�าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการ
ก�ากับดูแลความเส่ียงในภาพรวม ให้มีการประเมิน ติดตาม 
และรายงานความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่
เหมาะสม โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

 (ค) ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการน�าความเส่ียงไป
บริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
ถาวร โดยการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานและความเส่ียง
ของบริษัทสอดคล้องกัน  รวมทั้งให้พิจารณาความเสี่ยงต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

9. สอบทานให้บริษัทปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของหน่วยงานก�ากับดูแล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11. สอบทานให้บริษัทปฏบัิติตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจรติ 
การกระท�าผิด และ การคุม้ครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้อง
เรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส 
อีกทัง้เป็นช่องทางหน่ึงของบริษัทในการรบัแจ้งข้อร้องเรียนตาม
นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�าผิด และ การคุม้ครอง
ผู้ให้ข้อมูล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดท�าและ
ปรับปรุงแก้ ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�าผิด
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
12. ก�ากับดแูลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรบัสินบน
และการคอร์รปัชัน่ เพื่อให้ม่ันใจว่า บริษทัได้ปฏบัิตติามภาระหน้าท่ี
ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ก�าหนดไว้
13. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความ
เสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดัง
กล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเสี่ยงและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชือ่ถอืได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
และประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงโดยภาพรวมของ
บริษัท

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์
(ฉ) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความ

เส่ียง และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเสี่ยงแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเส่ียงได้รบัจากการปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎบัตร 
(charter)

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถอืหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไปควรทราบภาย
ใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

14. ด�าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตามท่ีได้รบัแจ้งจากผู้สอบ
บัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ 
หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�า
ความผดิตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์
ก�าหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง
รายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และผูส้อบบัญชี
ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
15. รายงานผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับความเส่ียง และเสนอข้อเสนอแนะท่ีจ�าเป็นให้คณะกรรมการ
บริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง หากพบหรือมีข้อ
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สงสัยว่ามรีายการหรือการกระท�าดงัต่อไปน้ี ซึง่อาจมผีลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง รายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายใน
เวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส�าคัญ 

ในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจ

หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มกีาร
ปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับความเส่ียงรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือ
การกระท�านัน้ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. ในการปฏบัิติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง มีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ  
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น  
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น
17. ในการปฏบัิตงิานตามขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี  ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง มีอ�านาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือ
เชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือให้ความเห็น หรือ 
ค�าแนะน�า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจ�าเป็น
18. พิจารณาประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากับความเส่ียง ด้วยตนเองท้ังในภาพรวมเป็นรายคณะ

และรายบุคคลเป็นประจ�าทุกปี
19. พิจารณาสอบทานของกฎบัตรนี้เป็นประจ�าทุกปีและเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงหาก
มีความจ�าเป็น
20. ปฏบัิติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง

คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน
1. ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม ทัง้ท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่
ตัวเงิน ของกรรมการ  กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษทัในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นของบริษัทโดยรวม 
2. จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือน�าเสนอต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการด�าเนินงานของบริษัท 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจ�าปีตาม
ผลตัวชีว้ดัการปฏบัิตงิานและพิจารณาปรบัเพิ่มเงินเดอืนประจ�าปี
4. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long 
Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฎิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและอนมัุติผลการประเมินการปฏบัิติงานเพื่อก�าหนด
เงินโบนัสประจ�าปี การปรบัขึ้นเงินเดอืนประจ�าปี และค่าตอบแทน
ระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารของบริษัท รวมท้ังผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว   
6. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจ�าปีให้กับกรรมการ
ของบริษัท

7. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล 
และวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ประเมนิและก�าหนด
ผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท รวมท้ัง 
ผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหาร 
ระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกปี
9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารของบริษัทจัดท�านโยบาย
แผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารของบริษัท รวมท้ังผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว   
10. ท�าหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
11. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความ
เห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน
การพัฒนาความเป็นผู้น�า
12. คณะกรรมการพฒันาความเป็นผูน้�าและก�าหนดค่าตอบแทน
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าท่ีให้ค�าชี้แจงตอบ 
ค�าถามใดๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลง
14. รายงานผลการปฏบัิติงานท่ีส�าคญัให้คณะกรรมการบริษัท
รบัทราบเป็นประจ�า รวมท้ังประเดน็ส�าคญัต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทควรได้รับทราบ
15. มีอ�านาจเชญิฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดท่ีเกีย่วข้อง
ของบริษัทมาให้ความเห็น  เข้าร่วมประชมุ หรือให้ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง
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16. ด�าเนินการอ่ืนๆ ใดหรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
1. ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. ก�ากับดูแลการปฏบัิติตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของ
บริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการของบริษัท 
ทุกๆ ปี รวมท้ังเสนอปรบัปรงุแก้ไขนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการ
ของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชดุย่อย โดยพิจารณา
บุคคลทีเ่หมาะสมท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการด�าเนินงาน และงบ
ประมาณทีเ่พียงพอ ตลอดจนการใดๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการพฒันา
สู่ความยัง่ยืน  เพือ่เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. เสนอประเดน็ส�าคญัท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท อันเกีย่วเน่ืองกบั
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
3. สอบทานผลการปฏบัิติงานตามนโยบายและกลยทุธ์ด้านการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอันเก่ียว
เนื่องกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

5. รายงานผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความย่ังยืนต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพฒันาสู่ความ
ยัง่ยนื เพื่อเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมัุติ
7. การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร
1. ก�าหนดทิศทางกลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ 
และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ
2. บรหิารการด�าเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทให ้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. ก�ากับและติดตามผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 
และรายงานผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและ
จ�าหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและ
การบริหารเงิน การบริหารงานท่ัวไป และรายการอ่ืนใดท่ีเก่ียว
กับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ�านาจท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องท่ีต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนเป็นผู้ด�าเนิน
การไว้แล้ว

8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู ้บริหาร
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ�านาจในการด�าเนินการในเรื่องใด               
เรื่องหนึง่หรือหลายเรื่องตามทีค่ณะกรรมการบริหารพิจารณา
เห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/
หรือการมอบอ�านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเก่ียว
โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
รายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามท่ีก�าหนดใน
ข้อบังคับของบริษัท และตามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
9. ว่าจ้างท่ีปรกึษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความ
เห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น
10. มีอ�านาจเชญิฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดท่ีเกีย่วข้อง
ของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุ หรือให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
ตามที่จ�าเป็น
11. รายงานผลการปฏบัิติงานท่ีส�าคญัของคณะกรรมการบริหาร
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาสในวาระ
การรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. ประเมินผลการปฏบัิติงานของตนเองและประเมินความเพียง
พอของกฎบัตรเป็นประจ�าทุกปี ซึง่อาจท�าพร้อมกบัการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยอ่ืน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหา
และก�ากับดูแลกิจการ
13. ด�าเนินการอ่ืนๆ ใด หรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป
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ผู้บริหาร

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เอไอเอสก�าหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายฮุย เว็ง ชอง กรรมการผู้อ�านวยการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
3. นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
4. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
5. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

(2) ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือก
ต้ังบุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ ในกรณท่ีี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้
แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดบัลงมา เป็นผู้ได้รบั
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกต้ังในครัง้น้ัน ในกรณท่ีีบคุคลซึง่ได้รบัการเลือกตัง้
ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือพงึจะเลือกต้ังในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนนอกจากการ
ครบวาระออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลซึง่มีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของ
กรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลที่
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคล

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
1. คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการมีหน้าท่ีในการ
สรรหา คดัเลือก บคุคลทีมี่คณุสมบติัเหมาะสม และเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังหรือเสนอขออนุมติัแต่งต้ังต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท  
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการพิจารณาองค์
ประกอบความเหมาะรวมประกอบด้วยคณุสมบัติของกรรมการ
ทั้งปัจจุบันและอนาคต, ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และ
ประสบการณ์, ประวติัการกระท�าผดิทางกฎหมาย, องค์ประกอบ
ของความเป็นอิสระ, ทิศทางการด�าเนนิธรุกิจ, และองค์ประกอบ
โดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดท�าเป็นตาราง 
Board Skill Matrix เพื่อก�าหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ี
ต้องการเป็นประจ�าทกุปี ในการทบทวนดงักล่าว คณะกรรมการ
สรรหาและก�ากับดแูลกจิการยังได้พิจารณาถงึความหลากหลาย

จากท่ีมาในการการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการ
บริษัท, การเสนอชือ่บุคคลโดยผูถ้อืหุ้น, บริษทัท่ีปรึกษาภายนอก, 
และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย เป็นต้น
3. ในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเดมิเป็นกรรมการต่ออีกวาระ
หน่ึง คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการจะพิจารณา
ปัจจยัต่างๆ ซึง่รวมถงึ ผลการปฏบัิติงาน ประวติัการเข้าร่วมและ
การมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัท  โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณา
ถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งต้ังกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อ
ก�าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและ
ชดัเจน  และด�าเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�ากับ
ดแูลกิจการ โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงมคีะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีถอื คอื หน่ึง
หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
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เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวต้องได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ท้ังน้ี เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 เดือนก่อนวันส้ินสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอไอเอส  
โดยในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมท้ังจากภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession 
Plan) โดยมีหลักในการพิจาณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกองค์กร  และอาจพิจารณาว่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระ
เพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว

แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) 
รองรับผู้บริหารต้ังแต่ระดับหัวหน้าแผนกงานขึ้นไป โดยมีการ
ระบุผู้ท่ีจะท�าหน้าท่ีแทน พร้อมท้ังจัดให้มีกระบวนการพัฒนา
บุคลากรในล�าดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการ
ขึ้นไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวด้วย 

เมือ่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการพฒันาความ
เป็นผูน้�าและก�าหนดค่าตอบแทนได้น�าเสนอแผนสืบทอดต�าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

พร้อมน�าความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปด�าเนินการปรบัปรงุ
แผนสืบทอดต�าแหน่งต่อไป 

วาระการดำารงตำาแหน่ง

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท
1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับบริษัท ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสาม
ส่วนไม่พอดี ให้ออกจ�านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดย
กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง
และกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้า
มาด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกได้  
2. กรณทีีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตอ่ืุนนอกจาก
การครบวาระออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
กรรมการ โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
และกำากับความเสี่ยง
1. คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระมสิีทธิ
ได้รบัเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทัง้น้ี ส�าหรบัผูท่ี้ได้ด�ารงต�าแหน่งมา
แล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกนั คณะกรรมการบริษทั
จะทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านน้ันเป็นประจ�าทุกปี
2. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือ

ลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยจะมีผลต้ังแต่วนัทีใ่บลา
ออกมาถึงท่ีบริษัท ท้ังน้ี การพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนท่ีมี
คณุสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการท่ีลาออก ก�าหนดให้ด�ารง
ต�าแหน่งเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีมาปฏบิติัหน้าท่ีแทน 
และคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากบัความเส่ียงให้ครบถ้วนภายใน 90 วนั นับแต่วนัท่ีกรรมการ
ตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงคนนั้นลาออก 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงพ้นจาก
ต�าแหน่งท้ังคณะเพราะเหตุอ่ืนนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเส่ียงท่ีพ้นจากต�าแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการ
ในต�าแหน่งเพียงเท่าท่ีจ�าเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
1. ให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตามวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ซึ่งพ้น
จากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
2. นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตาม (1) กรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ 
พ้นจากต�าแหน่งเมือ่ตาย ลาออก ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการ
ชุดย่อย หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร
เอไอเอสมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ โดย
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเม่ือเทียบกับบรษิัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่า
ตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจ
และรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้ และจะค�านึงถงึความเป็นธรรม
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และเหมาะสมส�าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
โดยสอดคล้องกับผลการปฏบัิติงานของกรรมการและผู้บริหาร
แต่ละท่าน 

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน 
เป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมท้ัง
ท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบรษิัท กรรมการ
ชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงท่ี
มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยในการ
พิจารณานอกจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่กล่าวไว้ข้าง
ต้นแล้ว จะมีการน�าผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการท่ีจัดท�า
โดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา

ท้ังนี้ ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะ
กรรมการพฒันาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนจะน�าเข้า
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอมติเห็นชอบ และ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินส�าหรบัประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 6 ราย รวมจ�านวนเงิน 
27.28 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการปฏบิติัหน้าท่ีของกรรมการ
แต่ละท่าน  และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายค่า
ตอบแทนและกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562  ทั้งนี้ 
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทใช้หลักเกณฑ์เดิม
ต้ังแต่ปี 2558 และค่าตอบแทนท่ีจดัสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงิน 
อันประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจำาปี 2562

กรรมการ
ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส

คณะกรรมการ

• ประธานกรรมการบริษัท 300,000 x P

• กรรมการ 75,000 25,000 P

คณะกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง 
/คณะกรรมการบริหาร

• ประธานกรรมการ 25,000 25,000 P

• กรรมการ x 25,000 P

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

• ประธานกรรมการ 10,000 25,000 P

• กรรมการ x 25,000 P

หมายเหตุ:
1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม ในฐานะประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำานวน 6 ราย ในปี 2562 มีดังนี้ 

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท)
ค่าเบี้ยประชุม

(บาท)
โบนัส 
(บาท) ค่าตอบแทนอื่นๆ  2)

นายกานต์  ตระกูลฮุน • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน

3,600,000 - 3,160,000 -

นายสมประสงค์ บุณยะชัย • รองประธานกรรมการ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

900,000 375,000 2,253,600 4,030

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ 

1,200,000 800,000 3,160,000 10,075

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
• กรรมการตรวจสอบกำากับความเสี่ยง

1,020,000 800,000 2,299,000 10,075

นายประสัณห์ เชื้อพานิช • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
• กรรมการตรวจสอบกำากับความเสี่ยง

1,020,000 675,000 2,299,000 10,075

นายเฆราร์โด ซี อบลาซา จูเนียร์ • กรรมการอิสระ
• กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน
• กรรมการบริหาร

900,000 525,000 2,263,600 -

รวม 1) 8,640,000 3,175,000 15,435,200 34,255

หมายเหตุ: 
1) ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฎตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2562 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2562 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้วย
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งกรรมการได้รับจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปรชัญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มวีตัถปุระสงค์เพื่อใช้
ตอบแทนความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 
และตอบแทนผลงานท่ีผู้บรหิารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพัฒนา
ความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนได้ท�าการทบทวนและอนุมติั
นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี โดยการก�าหนด
ระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้ 

การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏบัิตงิาน 

• • ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผล
ส�าเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท

• การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพ้ืนฐานของตัวชี้วัด
ความส�าเร็จในการด�าเนินงาน (Balanced Scorecard) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตัวชีว้ดัทางด้านผลตอบแทนทางการเงิน ด้าน
การบริหารจัดการลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้าน
การเรียนรู้และเติบโต

การบริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของผู้ถือหุ้น
• การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับ

แผนการด�าเนินงานของบริษทัท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เพื่อ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และการสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น

• การสร้างความม่ันใจว่าตัวชี้วัดความส�าเร็จท่ีต้ังขึ้น มีความ
เหมาะสมกับขีดความสามารถในการด�าเนินงานของบริษัท 
เป้าหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น

การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้
• การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่

เก่ียวข้อง เพื่อท�าให้เกิดความม่ันใจว่าบริษัทสามารถท่ีจะดงึดดู 
และรกัษาพนักงานท่ีด ีมีฝีมือ ให้มาท�างาน และอยู่สร้างผลงาน
ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

• การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติ
งานอย่างมีนัยส�าคัญ ส�าหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผล
ตอบแทนระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร 
โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ ดังนี้

เงินเดือน
ระดบัของค่าตอบแทนท่ีได้รบั เป็นไปตามหน้าที ่ความรบัผดิชอบ
ตามต�าแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความช�านาญเฉพาะตัว
บุคคล ซึ่งท�าการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการ
ทบทวนเป็นประจ�าทุกปี จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน
 
ผลประโยชน์อื่นและผลประโยชน์พิเศษ
วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อ่ืน และผลประโยชน์
พิเศษ คือการสร้างความม่ันคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และ
ช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสพปัญหาด้านสุขภาพ 
ทุพพลภาพ หรือเสียชวีิต โดยกองทุนส�ารองเล้ียงชพี แผนประกัน
สุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาด
แรงงาน และตามที่กฎหมายก�าหนด

โบนัสตามผลงาน
เป็นรางวลัตอบแทนท่ีแปรผันตามความส�าเรจ็ของผลงานในระยะ
สั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจ�าปีที่ได้ก�าหนดไว้ โดยเทียบเคียง
กับค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธรุกจิท่ีเกีย่วข้อง เงินโบนัสตาม
ผลงานน้ีจะผูกกับดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ (KPI) ประจ�าปี ซึ่งเป็น
ผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน�้าหนักตาม
ความส�าคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติ
งานโดยรวมของบริษัท และของพนักงานรายบุคคล 

ค่าตอบแทนระยะยาว
ค่าตอบแทนระยะยาว เป็นรปูแบบค่าตอบแทนท่ีส่งเสริมการสร้าง
การเติบโตของธรุกิจอย่างยัง่ยืนและสร้างมูลค่าแก่ผูถ้อืหุ้น รวม
ถึงเป็นการรักษาต�าแหน่งผู้บริหารที่ส�าคัญโดยเน้นให้เกิดผล
ประกอบการท่ีดีของบริษัทและมีการตัดสินใจทางธุรกิจที่ค�านึง
ถงึผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุ้น การให้ผลตอบแทนจะพิจารณาจาก

ค�าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน

ค�าตอบแทนระยะยาวโบนัสตามผลงาน

ค�าตอบแทนผลประโยชน�แบบคงที่

ผลประโยชน�เง�นเดือน
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การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

CEO ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รูปแบบการจ่าย จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการค่าตอบแทน

เงินเดือน  
(Base Salary)

P P P เงินสด  
แก่พนักงานทุกคน

จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามตำาแหน่งงาน

ผลประโยชน์ 
(benefits)

P P P กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ประกันภัยและประกันชีวิต

สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน

เงินโบนัสตามผลงาน  
(Performance Bonus)

P P P เงินสด  
แก่พนักงานทุกคน

เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำาเร็จของผลงานที่ได้กำาหนดไว้
ประจำาแต่ละปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและหุ้น  
(Value-Sharing Cash/Equity)

P P เงินสด แก่ผู้บริหาร

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
แก่ผู้บริหาร

ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักมูลค่ารวม
ทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นแรงเสริมให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�านวน 4 ราย เท่ากับ 54.39 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสตาม
ผลงาน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ 

มูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท(Economic Profit) มูลค่าผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้นทัง้ในเชงิมูลค่ารวม (Absolute 
total shareholder return) และมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบ (Relative total shareholder return)การค�านวณ
ผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานในกรอบเวลา 3 ปี และทยอยจ่ายผลตอบแทนออกไปอีก 3 ปี 
ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนอาจมีการเรียกคืนหรืองดจ่าย (Clawback policy) ในกรณีที่มีการกระท�าผิดทาง
วินัยการลาออกหรือการเลิกจ้าง
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ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % ปี 2556 % รวม

1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ จำานวน 88,700 6.3 56,800 6.87 51,600 5.92 29,816 4.38 19,824 4.89 246,740

2. นางสาวสุนิธยา ชินวัตร จำานวน 35,440 2.5 11,900 1.44 11,890 1.36 11,020 1.62 6,864 1.69 77,114

3. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร จำานวน 44,300 3.1 30,200 3.65 30,174 3.46 27,116 3.99 19,864 4.90 151,654

4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม จำานวน 44,300 3.1 33,200 4.01 0 - 0 - 0 - 77,500

หมายเหตุ : 
1) % เป็นสัดส่วนของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด
2) นางสาวสุนิธยา ชินวัตร ขอเกษียณอายุการท�างาน มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทได้ออกใบส�าคญัแสดงสิทธท่ีิจะซือ้หุ้นสามัญ (Performance Share Plan) ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้บริหารเป็นจ�านวน 4 ครั้ง ในระหว่างปี 2556 – 2560 โดยผู้บริหารตามค�านิยามของส�านักงาน กลต. 
ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีรายชื่อและจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับดังต่อไปนี้ 
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บุคลากร

ส�าหรบัปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีการบันทกึค่าตอบแทนรวมของบุคลากร ประกอบด้วยเงิน
เดือนโบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวนทั้งสิ้น 7,023.4 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อย มีพนักงานท้ังสิ้น 12,701 คน (รวมพนักงานชัว่คราว) 
สามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้ 

สายงานหลัก จำานวนพนักงาน

สายงานปฏิบัติการภูมิภาค 3,316

สายงานลูกค้าสัมพันธ์ 3,056

สายงานเทคโลยีโครงข่ายและสารสนเทศ 2,328

สายงานลูกค้าทั่วไป 1,940

สายงานลูกค้าองค์กร 580

สายงานธุรกิจฟิกซ์บรอดแบรนด์ 582

สายงานการเงิน 412

สายงานทรัพยากรบุคคล 227 

สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่ 100

สายงานอื่นๆ 160

รวม    12,701

บริษัทและบริษัทย่อย มีแนวทางการสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�าทั้งไทยและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเดินสายแนะน�าองค์กร เปิดโอกาสให้
นักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางเข้ามาร่วมงานกับเอไอเอสเพ่ือผลักดันแนวคิดและธุรกิจ
ใหม่ๆ และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ เอไอเอสให้ความส�าคัญกับการวางแผนการเติบโตใน
สายอาชพีส�าหรบักลุ่มบคุลากรท่ีมีคณุภาพ โดยพนักงานจ�าเป็นท่ีจะได้รบัข้อแนะน�าจากหัวหน้า

งานและก�าหนดเครื่องมือท่ีช่วยพฒันาบคุคลากรกลุ่มนัน้
เพื่อให้เข้ากับ “AIS career framework” 

ในส่วนของการพฒันาบุคลากร เอไอเอสจดัให้มี เอไอเอส 
อะคาเดม่ี หลักสูตรการเรียนรู้ท้ังออนไลน์และออฟ ไลน์
โดยมีกลยุทธ์การเรียนรู้ดังน้ี 1. จัดให้มีหลักสูตรหลาย
ชนิดเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาความสามารถท่ีต้องการ 
2. ก�าหนดให้พนกังานมีแผนการพฒันาตัวเอง 3. ก�าหนด
แผนการพัฒนาผู้น�าในต�าแหน่งที่ส�าคัญ 4. จัดหลักสูตร
การอบรมในหลายช่องทาง 5. ก�าหนดให้มีการประเมิน
ผลที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ ข้อมูล “การพัฒนาและดูแลบุคลากร
แบบองค์รวม” สามารถศกึษาได้จากรายงานการพฒันา
ความยั่งยืนปี 2562 

นอกจากน้ี เพื่อสร้างให้เกดิความเป็นธรรมในองค์กรโดย
เฉพาะระหว่างผูบ้ริหารและพนักงาน บริษัทและบริษัทย่อย
จดัให้มรีะบบส่ือสารภายในท่ีมคีณุภาพและมีช่องทางเพียง
พอต่อการเข้าถึงของพนักงานทุกระดับ อาทิ  การจัด 
CEO ชดิ & CHAT  และการส่ือสารผ่าน SMS อีเมล หรือ
ตัวแทน (People Champion) ของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น 
อีกทัง้บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มกีารแจ้งการกระท�าผดิ
และทุจริตเพิ่มเติมผ่าน “นกหวีด ฮอตไลน์” หรือ แจ้งไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกระบวนการสอบสวนและ
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลท่ีโปร่งใสและชัดเจนเพื่อส่งเสริม
วัฒธรรมองค์กรท่ีดีและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว้ใน
องค์กรอีกด้วย ท้ังน้ี ข้อมูลเพิ่มเติมการส่ือสารภายในมี
ระบุไว้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2562
 

เลขานุการบริษัท คือ นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา 89/15 แห่งพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
เป็นท่ีปรึกษาให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการในการปฎิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีความรับ
ผิดชอบของกรรมการ ประสานงานให้มกีารปฎบัิตติามมติ
คณะกรรมการ ตลอดจนปฎบัิติหน้าทีใ่นการดแูลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อ
บังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏบิติังาน คอื นางสาวนัฐยิา 
พวัพงศกร ซึง่มีหน้าทีก่�ากับดแูลในฐานะบริษัทจดทะเบยีน
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวม
ทั้งกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด

ท้ังน้ีข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท 
และหัวหน้าหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฎ
ตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
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การกำากับดูแลกิจการ

ความสำาเร็จในปี 2562

• ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทดัชนีความยั่งยืนดาวน์
โจนส์ (DJSI) ทั้งในระดับโลก (DJSI World) และกลุ่มตลาด
เกิดใหม่ (DJSI emerging market) 

• คะแนน Corporate Governance Report ระดับ “ดีเลศิ” จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ดเีด่น ต่อเน่ือง
เป็นปีที่ 8 จากงาน SET Awards 2019

• คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคณุภาพการจดัประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• ได้รบัคดัเลือกให้เป็นหน่ึงใน “หุ้นย่ังยืน” จากตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นโยบายกำากับดูแลกิจการ

นโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทยึดถือการปฏิบัติตาม
กฎหมายเป็นขั้นพื้นฐาน และพัฒนาให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อ
ถือ และเป็นที่ยอมรับ ตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยม 
ด้วยธรรมภบิาลและการเติบโตอย่างยัง่ยนืท้ังในระดบัประเทศและ
ระดับสากล โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติ 5 หมวด 
1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือุห้นและบทบาทต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย

3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากนน้ี นโยบายก�ากับดแูลกิจการยังจดัท�าขึ้นตามแนวทาง
ของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท จดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGR) 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 
CG Scorecard) และดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) และมี
กระบวนการก�ากับดูแล ดังนี้
• ก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ 
• อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
• บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอไอเอส 

และบริษัทในเครือทุกแห่ง
• ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการและคณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายก�ากับดแูลกิจการ
ในหมวดประมวลจริยธรรมธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดการแจ้งการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในองค์กรไม่
แสวงหาผลก�าไรของผู้บริหารให้แก่ผูม้อี�านาจของบริษัทรบัทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
2.  ประสานนโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหาร
จัดการข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
ท่านสามารถศึกษานโยบายเพิ่มเติมได้ที่ http://advanc-th.
listedcompany.com ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา

หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลท่ีมีภาวะผู้น�าและวสิยัทัศน์ใน
การมุง่มัน่ให้กลุ่มเอไอเอสเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยดีจิิทัลท่ีได้รบั
การยอมรับสูงสุด โดยก�าหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
บริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการน�าไปก�าหนดเป็นกลยุทธ์และตั้ง
เป้าหมายในระยะยาว และมีการทบทวนและติดตามความคบืหน้า
เป็นประจ�าทุกปี คณะกรรมการบริษทัได้ติตตามดแูลให้มกีารน�า
กลยทุธ์ของบริษัทไปปฏบัิติ โดยในการประชมุคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการด�าเนินงาน
ของฝ่ายจดัการ โดยก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน 
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กลยุทธ�และการปรับโครงสร�างฯ

และผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและ
แผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ในปี 2562 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยทุธ์ของ
บริษัท (Strategic direction) เพื่อให้สอดคล้องสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปและการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายท้ังทางด้าน
ประสบการณ์ท�างาน การศึกษา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นก�าเนิด รวมถึงมี
สัดส่วนกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าก่ึงหน่ึงของ
กรรมการท้ังหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นการถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารงานที่ดี

3. ประธานกรรมการบริษัท คือ คุณกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการอิสระ
และไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรวมถึงไม่มีความ
สัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือทางธรุกิจระหว่างกัน และมกีารแบ่งแยกการด�ารง
ต�าแหน่งและอ�านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
อย่างชัดเจนไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

เอไอเอสยังก�าหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการ และสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยส�าคัญต่อ
การด�าเนินธุรกิจให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ตามราย
ละเอียดที่ปรากฎในหน้า 57 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทสนับสนุน
ให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันผ่านการสร้าง
วัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการท�างานร่วมกัน
ตามหลักธรรมาภิบาล

4. คณุสมบัติของกรรมการอิสระได้ก�าหนดให้มีความเข้มข้นกว่าหลักเกณฑ์
ขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนด อาทิ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้น
ท่ีมีสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง โดยให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้น้ี 
ข้อก�าหนดเรื่องคณุสมบัติกรรมการอิสระศกึษาได้จาก http://advanc-th.
listedcompany.com ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล “นโยบายบรรษัทภิบาล
และเอกสารที่เกี่ยวกับบริษัท”

5. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกก�าหนดไว้
ล่วงหน้า และส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้
กรรมการมีเวลาศึกษา ประธานกรรมการท�าหน้าท่ีเป็นประธานที่ประชุม 
และได้ด�าเนนิการให้แต่ละวาระมีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละท่านแสดงความคดิเห็นอย่างมีอิสระ พร้อมท้ังสนับสนนุให้ผู้
บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชมุเพื่อรบัทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

กรรมการหญิง

สัดส�วนกรรมการ
ที่ไม�ใช�ผู�บร�หาร

82%

สัดส�วน
กรรมการอิสระ

45%

1 ราย
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ทุกครัง้ ในขณะท่ีลงมตินัน้ กรรมการจะต้องอยู่ในท่ีประชมุสองใน
สามของจ�านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ อีกท้ัง กรรมการท่าน
ใดที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด จะไม่
เข้าร่วมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

เอไอเอสได้น�าเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video 
conference) และการพฒันาช่องทางการส่งเอกสารการประชมุ
ผ่านระบบ Board portal ที่มีความปลอดภัยสูง เข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประชมุและอ�านวยความสะดวกให้กรรมการ 
ส�าหรับในเดอืนใดท่ีไม่ได้มีการจัดประชมุ ส่วนงานเลขานุการบรษิทั
จะจดัส่งรายงานสรปุผลการด�าเนนิงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในเดือนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

6. เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้
ประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
และฝ่ายจดัการเข้าร่วม โดยมีการอภปิรายประเดน็เก่ียวกับการ
ก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานในระยะกลางและการพฒันาแผน
สืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซึง่ภายหลังการประชมุได้
มีการรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงรับทราบ

7. กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษทัทราบส่วนได้เสีย
ท่ีเก่ียวข้องกับการบรหิารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเม่ือ
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบ
การด�าเนินการตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการท�ารายการท่ีเก่ียว
โยงกัน ท้ังน้ี ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะน�าเสนอรายงานการ
เปล่ียนแปลงส่วนได้เสีย รวมถงึการถอืครองหลักทรพัย์ของคณะ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

รับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งท่ีกรรมการหรือผู้บริหารได้
รายงานการมีส่วนได้เสียของตน

8. คณะกรรมการก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท ต้ังแต่ระดบัหัวหน้า
ฝ่ายงาน เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทจะสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้หาก
ต�าแหน่งส�าคญัดงักล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
พฒันาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดหลัก
เกณฑ์และจัดท�าแผนการสืบทอดดังกล่าว และรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ รวมทัง้ให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี 

นอกจากนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีการจัดท�าแผนและ
กลยทุธ์ในบริหารจดัการด้านทรพัยากรบุคคลส�าหรบับคุลากร
ที่มีศักยภาพสูง (Talent) และบุคลากรในต�าแหน่งหรือบทบาทที่
มีความส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัท (Critical Roles) ด้วยราย
ละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนการสืบทอดต�าแหน่ง  สามารถ
ศกึษาได้จากรายงานการพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนืหัวข้อ http://
sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/human-
capital-development หน้า 42 - 43 และ 47

9. เอไอเอสมอบหมายให้ส่วนงานเลขานกุารบริษทั เป็นตวักลาง
ในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ หรือคณะ
กรรมการกับผู้ถือหุ้น และก�าหนดให้ส่วนงานตรวจสอบภายใน 
เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
กับฝ่ายจดัการ อย่างไรก็ตาม เอไอเอสไม่มกีารปิดก้ันการเข้าถงึ
และติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการโดยตรง ซึ่ง
ท่ีผ่านมา ได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ก่อน/หรือหลังการประชุม โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนดังกล่าว
จะต้องไม่เป็นการเข้าไปแทรกแซงการด�าเนินธรุกิจปกติหรือก้าว
ล่วงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ระหว่างกัน 

10. คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา
นโยบายและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการก่อนน�า
เสนอให้ทีป่ระชมุสามัญผู้ถอืหุ้นอนมัุติ โดยนโยบายและโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าท่ีความรบัผดิชอบ 
ระดบัการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดยีวกันและ
บริษทัท่ีมีขนาดใกล้เคยีงกัน เป้าหมายและผลการปฏบัิติงานของ
กรรมการรายบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศกึษาได้จาก 
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 54

11. กรรมการท่ีได้รบัการแต่งต้ังใหม่จะได้รบัการปฐมนิเทศเพื่อรบั
ทราบข้อมูลท่ัวไปและภาพรวมข้อมูลการด�าเนินธุรกจิท่ีส�าคญัและ
สรปุการด�าเนินงานของแต่ละสายธุรกิจ การปฏบัิติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคบัทีเ่ก่ียวข้อง เช่น บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียน นโยบายการซือ้ขายหลักทรพัย์ของเอไอเอส 
โดยผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้น�าเสนอ 

ท้ังน้ี ในปี 2562 บริษัทได้แต่งต้ังกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ             
คุณเอนก พนาอภิชน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และได้จัด
ปฐมนิเทศ รวมถึงจัดเตรยีมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของบริษัทให้
กรรมการใหม่ได้รับทราบ

12. เอไอเอสส่งเสริมให้กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหาร
ให้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองและใน 
หลากหลายรูปแบบ โดยเอไอเอสจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ท้ังหมด โดยในปี 2562 มีกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมท่ี
กรรมการเข้าร่วมดังนี้
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ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้ที่เข้าร่วม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ บริษัทคู่ค้า 
ที่สำาคัญในประเทศจีน

เพื่อให้กรรมการได้เรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้ม
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีระบบ 5G และเทคโนโลย ี
ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
• คุณกานต์ ตระกูลฮุน
• คุณสมประสงค์ บุญยะชัย
• คุณไกรฤทธิ์ อุชุกกานนท์ชัย
• คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
• คุณประสัณห์ เชื้อพานิช
• คุณแอเลน ลิว ยง เคียง
• คุณเอนก พนาอภิชน
• คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์
• คุณฮุย เว็ง ชอง

งานจัดแสดงนิทรรศการ Innovfest Unbound 2019 
นิทรรศการ Advanced Security Operation Centre 
และนิทรรศการ FutureNow Innovation Centre  
ณ ประเทศสิงคโปร์

เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงด้านข้อมูลส่วน
บุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

กรรมการ ดังนี้
• คุณกานต์ ตระกูลฮุน
• คุณสมประสงค์ บุญยะชัย
• คุณจีน โล เงี้ยบ จง
• คุณเอนก พนาอภิชน

หลักสูตร Advanced Corporate Governance 
Training จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทประเทศ
ฟิลิปปินส์

เพื่อให้กรรมการได้รับความรู้และหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี กฎเกณฑ์และระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่
ของกรรมการบริษัทในการนำาการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ไปปฏิบัติ

กรรมการ ดังนี้
• คุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์

สัมมนาดีลอยท์ 2562 เรื่อง การนำามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินไปใช้ ในทางปฏิบัติ จัดโดย 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ สอบบัญชี จำากัด  
(จำานวนชั่วโมง CDP : 7 ชั่วโมง)

เพื่อพัฒนาความรู้ด้านบัญชี หลักการและผลกระทบ 
ของมาตรฐานบัญชีที่มีในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ดังนี้
• คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์
• คุณเตชะหัทย์ เหมะกุล

สัมมนาดีลอยท์ 2562 เรื่อง นักบัญชีในอนาคต  
คุณพร้อมแล้วหรือยัง จัดโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ 
สอบบัญชี จำากัด (จำานวนชั่วโมง CDP : 3.30 ชั่วโมง)

เพื่อพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักบัญชี 
หลักการและผลกระทบของมาตรฐานบัญชีที่มีในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ดังนี้
• คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์
• คุณเตชะหัทย์ เหมะกุล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องการ 
ทำาความเข้าใจหลักการพื้นฐานของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS9) (จำานวนชั่วโมง CDP : 7 ชั่วโมง)

เพื่อทำาความเข้าใจหลักการพื้นฐานของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9) และผลกระทบ 
ของมาตรฐานบัญชีที่มีในปัจจุบัน

หัวหน้าฝ่ายบัญชี
• คุณเตชะหัทย์ เหมะกุล

13. คณะกรรมการบริษทัก�าหนดการประเมนิผลการปฏบัิติงาน
เป็นรายบุคคลและท้ังคณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชดุย่อยทุกชดุ ซึง่ประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากบัความเส่ียง คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น�าและ
ก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดแูลกิจการ 
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร 
เป็นประจ�าทุกปี ในปี 2562 บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประเมินผล
การปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยท่ีปรึกษาอิสระมือ
อาชีพจากภายนอก 

ท้ังน้ี หัวข้อการประเมินครอบคลุมในด้านโครงสร้างและคณุสมบติั
ของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การบริหาร
จัดการข้อมูล ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการตามกลยุทธ์และเป้าหมาย 
การติดตามแผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง  การบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
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ขั้นตอนในการประเมิน
1) การตอบแบบสอบถาม (Questionnaires)  
2) การสัมภาษณ์กรรมการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงเป็นราย

บุคคล (One-on-one interview)
3) ประเมินผลและวิเคราะห์ผลคะแนนและผลการสัมภาษณ์ และ

ให้ค�าแนะน�าและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาภายนอกเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏบัิติ
หน้าทีค่รบถ้วนตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและเป็นไปตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการทีด่ีแล้ว ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจัดการจะน�าข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงไป
ปฏิบัติต่อไป

หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
เอไอเอสเคารพสทิธแิละให้ความเท่าเทียมกบัผู้ถอืหุ้นทุกราย ท้ัง
สิทธิในการอนมุติัและรบัเงินปันผลในอัตราการจ่ายต่อหุ้นท่ีเท่า
เทยีมกัน  การให้สิทธิในการซือ้ ขาย โอน รบัโอน หลักทรพัย์ท่ีตน
ถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไม่เข้าแทรกแซงธุรกรรมในตลาด ซื้อ
ขายหลักทรพัย์   การให้สิทธิในการเสนอชือ่ แต่งต้ัง และถอดถอน
กรรมการ  การแต่งต้ังผู้สอบบัญชอิีสระและก�าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ�าปี การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ 
และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจและอนุมัติธุรกรรมท่ีมี
นัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของเอไอเอส 

โดยนอกเหนือจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวแล้ว เอไอเอสยัง
ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิของตน 
และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ท�าหน้าท่ีในฐานะ
เจ้าของกิจการ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่ข้อมลูทีส่�าคญัเก่ียวกับการด�าเนนิงานและการเข้าท�า
ธุรกรรมต่างๆ ข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�าปี 
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
บริษัท เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเข้าถงึข้อมูล
ผลการด�าเนินงานของบริษทัได้หลากหลายช่องทางและทันเวลา 

2. จดัต้ังส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อเป็นศนูย์กลางการติดต่อ
สื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้ง ผู้ถือ
หุ้นรายย่อย และผู้ถอืหุ้นสถาบัน สามารถสอบถามและเสนอแนะ
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานไปยังฝ่ายจัดการ รวมถึง
ให้ข้อมูลการด�าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ถอืหุ้น รวมท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบผู้ลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก
ไตรมาส เพื่อพบปะและน�าเสนอผลประกอบการกับ ผูถ้อืหุ้นราย
ย่อย และเดนิสายพบนักลงทุนสถาบนัท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3. จดัท�า “นโยบายการซือ้ขายหลักทรพัย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน” เพือ่ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏบัิติเก่ียวกับการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และ
ป้องกันการน�าข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือ บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง โดยนโยบาย
ฉบับนี้ ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช  
โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (อินทัช) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
เอไอเอส 

นอกจากน้ี ยังก�าหนดบุคคลท่ีมีต�าแหน่งหรือหน้าท่ีซึ่งสามารถ
ล่วงรู้หรอืครอบครองข้อมูลภายในได้มากกว่าพนักงานท่ัวไป 
(Designated person) ให้ถอืว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสุ่มเส่ียง 
จึงห้ามซือ้ขาย โอน และรบัโอนหลักทรพัย์ของเอไอเอสและอินทชั
ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�าไตรมาส
และประจ�าปี และช่วงเวลาอ่ืนท่ีจะก�าหนดเป็นครั้งคราว รวมท้ัง
ให้มีการรายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์
ของเอไอเอสและอินทัชของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อส่วนงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance 
Department) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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4. การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1 หนงัสือเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุจดัท�าขึ้น
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นทกุกลุ่มสามารถเข้า
ถงึข้อมลูได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเอกสารประกอบการประชมุท่ี
เป็นค�าชีแ้จงเก่ียวกับเอกสารและหลักฐานซึง่ผู้ถอืหุ้นจะต้องน�ามา
ในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ เอไอเอสได้
จัดท�าเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจ�าแนกเป็นการมาด้วย
ตนเองและมอบฉันทะ และจ�าแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล ข้อก�าหนดเรื่องเอกสารหลักฐานท่ีต้องน�ามาแสดง
เป็นไปตามแนวทางท่ีกฎหมายก�าหนด เพื่อไม่ให้ ไปจ�ากัดสิทธิ
หรือเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นจนเกินความจ�าเป็น 

4.2 แต่งตัง้กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณไกรฤทธิ ์อุชกุานนท์ชัย 
และคุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และ คุณประสัณห์ เชื้อพานิช เพื่อเป็นผู้รับมอบ
อ�านาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

4.3 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับผู้
ถอืหุ้นสถาบันและคสัโตเดยีน เพื่ออ�านวยความสะดวก เน่ืองจากกลุม่บุคคล
ดงักล่าว มีปริมาณผู้ถอืหุ้นท่ีอยูภ่ายใต้การด�าเนินงานเป็นจ�านวนมาก โดย
หากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งส�าเนาใบมอบฉันทะท่ีมี
ลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการ
ประชุมเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงาน
ก�ากับดูแลในภายหลัง

4.4 เอไอเอสใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการนบัคะแนน
เพื่อความรวดเร็วและแม่นย�า และจัดให้มีการแบ่งจุดลงทะเบียน
ระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสถาบันแยก
ออกจากกัน  โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร อากรแสตมป์ และ
ป้ายชีแ้จงขัน้ตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด รวมถงึจดัให้มกีาร
ประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อคุณภาพการจัดประชุม 
เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาในปีถัดไป

4.5 คณะกรรมการก�าหนดวนัประชมุเป็นวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 
เวลา 14:00 น. ซึง่ไม่ตรงกับวนัหยุดสุดสัปดาห์และวนัหยุดนักขตั
ฤกษ์ เวลาในการประชุมมีความเหมาะสม ส�าหรับสถานท่ีจัด
ประชุมที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 
มีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่
หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีส่ิงอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นครบครัน

4.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุก
ชดุ รวมถงึหัวหน้าคณะผูบ้ริหารด้านการเงิน และผูบ้ริหารระดับ
สูงจากทกุสายงานหลัก เข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามต่างๆ 
ของผู้ถือหุ้น 

4.7 ประธานกรรมการบริษัท ท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุได้
ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระและเรื่องท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือ
เชญิประชมุ โดยไม่มีการเพิ่มเติมและแก้ไข พร้อมท้ังจดัสรรเวลา
ส�าหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอก่อนการลงมติ 

การดำเนินงานที่เกี่ยวข�องกับการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

27 ก.พ. 
เผยแพร�เอกสาร
เชิญประชุม (ล�วงหน�า 29 วัน)

เป�ดให�ผู�ถือหุ�น
ส�งคำถามล�วงหน�า 

7 มี.ค. 
ส�งเอกสารเชิญประชุม 
(ล�วงหน�า 21 วัน)

28 มี.ค. 
วันประชุมผู�ถือหุ�น
แจ�งมติที่ประชุมต�อ SET

5 เม.ย.
เผยแพร�
รายงานการประชุม
(7วัน นับแต�วันประชุม)

ประกาศผ�าน SET เป�ดให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระ
และชื่อบุคคล เพ�่อคัดเลือกเป�นกรรมการ

ต.ค.
62 

พ.ย.
62

ธ.ค.
62 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 
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4.8 เลขานุการบริษัท ในฐานะโฆษกของการประชมุ ได้แจ้งจ�านวน
และสัดส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉันทะ 
ข้ันตอนและวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับ
คะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม

4.9 ในการลงคะแนนเสียง เอไอเอสได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนน
ส�าหรับทุกวาระ และส�าหรับวาระเลือกต้ังกรรมการจัดให้มีการ
ลงคะแนนเป็นรายบคุคล รวมทัง้ได้แต่งต้ังท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ
ให้ท�าหน้าท่ีตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและ
ความน่าเชื่อถือ

4.10 ประธานท่ีประชุมเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนและมติของ
ท่ีประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งด
ออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่
เห็นด้วยกับมติดังกล่าว 

4.11 เลขานกุารบริษัทได้จดัท�ารายงานการประชมุ เพื่อน�าส่งให้
หน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
รวมถงึแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรพัย์ภายใน 7 วนั หลงัจาก
วันประชุม โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระส�าคัญไว้อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม 
มติท่ีประชุม ประเด็นค�าถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและค�า
อธิบายของกรรมการ/ผู้บริหาร 

5. เอไอเอสเปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถสอบถาม เสนอ
แนะความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ ช่องทาง

ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
และกำากับดูแลกิจการองค์กร

414 ชั้น 28 อาคารเอไอเอส 1 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 2029 5352
โทรสาร (66) 2029 5108
อีเมล์:  companysecretary@ais.co.th

โดยส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการรายงานให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการรับทราบ และแจ้งผล 
กลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย หากเป็นกรณีการกระท�าผิดการทุจริต และการละเมิด
จริยธรรมในการด�าเนินงาน จะน�าเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและคุ้มครองผู้ท่ี
แจ้งเบาะแสตามนโยบายการให้ข้อมลูการกระท�าผิดและการทุจริต การสอบสวน 
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

ส�าหรับเรื่องอ่ืนๆ เอไอเอสได้จัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเพื่อเป็น
ตัวกลางระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ ท�าหน้าที่
รับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนและองค์กรไม่
แสวงหาก�าไร ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา ท�าหน้าท่ีเป็นตัวกลางและเป็น 
กระบอกเสียงระหว่างบริษัทกบัหน่วยงานก�ากับดแูลทางด้านกิจการโทรคมนาคม 

6. เอไอเอสตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า 
พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม จึงก�าหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกันอย่าง
ย่ังยืน ไว้ในกลยุทธ์การพฒันาอย่างยัง่ยืน ประมวลจริยธรรมธรุกจิ นโยบายการ
บริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติ
และระบบการควบคมุภายในท่ีด ีรวมทัง้นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการ
คอร์รปัชัน่ เพื่อป้องกนัการทุจริตคอรปัชัน่ในองค์กรและตอบสนองผลประโยชน์ท่ี
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยรายละเอียดการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมา สามารถศกึษา

เพิ่มเติมได้จากรายงานหมวดที่ 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ และ
รายงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

หมวด 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
1. เอไอเอสมุ่งม่ันที่จะเปิดเผยสารสนเทศ ท้ังข้อมูลทางการเงิน
และทีม่ใิชท่างการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุ เชน่ ข้อบงัคับบริษทั 
หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการบริหารความเส่ียง ข้อมูลงบ
การเงิน และบทวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน ฯลฯ อย่างถูกต้อง 
เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฏ
ระเบียบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
เก่ียวกับความเชื่อถือได้และซื่อตรงของเอไอเอส “นโยบายการ
เปิดเผยสารสนเทศ” ของเอไอเอส ให้มีความสอดรับกับบริบท
ของสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยเอไอเอสยึด 3 หลักการในเปิดเผย
สารสนเทศ กล่าวคือ
1.1 การปฏบัิติตามกฏหมายและกฏระเบียบเก่ียวกบัการเปิดเผย
สารสนเทศ
1.2 ความโปร่งใสและความรบัผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ 
1.3 ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ

2. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของบริษทัท่ีส�าคญัและเป็นประโยชน์
ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลกัทรพัย์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนกัลงทุน
สัมพนัธ์ ท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถกูต้อง เพียงพอ ทันเวลา และ
สม�า่เสมอ รวมท้ังต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศท่ีเป็น
ความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูล
สู่สาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ท้ังน้ีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎในหัวข้อ “ความสัมพันธ์กับผู้
ลงทุน” หน้า 87
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3. เอไอเอสก�าหนดให้มีช่วงเวลางดติดต่อส่ือสารกบันกัวิเคราะห์
และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการ (Silent 
period) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศผลประกอบ
การในทุกไตรมาส และห้ามผู้บริหารและพนักงานท่ีเข้าข่ายอาจ
เข้าถงึหรือล่วงรูข้้อมูลภายในของบริษัท ซือ้ ขาย โอนหรือรบัโอน
หลักทรพัย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 30 วนั ก่อนท่ีบริษัทจะ
ประกาศผลประกอบการรายไตรมาสหรือผลประกอบการประจ�า
ปี และต้องจดัท�ารายงานการถอืครองหลักทรพัย์ของบริษัทของ
ตน คูส่มรส บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ท่ีอยูกิ่นด้วยกันฉัน
สามีภรรยา (คูส่มรสที่ไม่ได้จดทะเบยีน) รวมถงึจดัท�ารายงานทุก
ครัง้ทีมี่การเปล่ียนแปลงการถอืครองหลักทรพัย์ดงักล่าว ส่งให้
ส่วนงานการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน 3 วันท�าการ
 
4. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” มาต้ังแต่
ปี 2551 เพื่อให้เอไอเอสมข้ีอมูลท่ีจ�าเป็นในการติดตามดแูลการมี
ส่วนได้เสยีและรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ
กรรมการและผู้บริหาร ซึง่จะช่วยให้บริษัท กรรมการ และผูบ้ริหาร 
สามารถท�าหน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ ระมัดระวงั ซือ่สตัย์สุจริต 
และป้องกันมิให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ
และผูบ้ริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
เม่ือเข้าตกลงท�ารายการใดๆ กับเอไอเอสและบริษทัย่อย และจะไม่
สามารถให้ความเห็นและออกเสียงได้เม่ือมีการพิจารณาการท�า
รายการดังกล่าว

5. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอส ถือเป็นแนว
ปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะและท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามี
ภรรยา (คูส่มรสท่ีไม่ได้จดทะเบียน) ไว้ในรายงานประจ�าปีทุกครัง้ 

6. ในการท�ารายการระหว่างกัน เอไอเอสยึดถือหลักปฏิบัติ
ตามแนวทางของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและการเปิด
เผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมาตรฐานการบัญชี เพ่ือให้สามารถน�าไปปฏิบัติใช้ ได้อย่าง
ถูกต้อง การท�ารายงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและ
ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญเสมือนกับการ
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) รวมทั้ง
สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้อนุมัติ “นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน” และ
มอบหมายให้ส่วนงานก�ากับดแูลการปฏบัิติงาน เป็นผูร้บัผิดชอบ
ในการสื่อสาร ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และเปิดเผยข้อมูล
เม่ือมกีารท�ารายการต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและเปิด
เผยข้อมูลไว้ในรายงานประจ�าปี  ดงัรายละเอียดท่ีแสดงไว้ในหน้า  
87

หมวด 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเห็นถงึความส�าคญัของการมีระบบควบคมุ
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีดเีป็น
สิ่งจ�าเป็นในการปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของ
บริษัท จึงได้ก�าหนดให้มนีโยบาย มาตรการ และหน่วยงานก�ากับ
ดแูล ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบขยายขอบเขตการท�างานให้ครอบคลุมงานในด้านการ
บริหารความเสี่ยง โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น คณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากับความเส่ียง โดย ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด
ได้ที่หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน” หน้า 92

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
เอไอเอส ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน�าหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัท
เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ตามสัดส่วนของการถอืหุ้น เพื่อควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของ
บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท 
3. ก�ากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบาย
ที่ก�าหนดโดยเอไอเอส 
4. พิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การ
เพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษทั รวมท้ังนโยบายทีส่�าคญัต่างๆ 
5. ติดตามผลการด�าเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัทของเอไอเอส
6. ดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฏระเบียบท่ี
เก่ียวข้องของหน่วยงานก�ากับดแูล ได้แก่ การท�ารายการระหว่าง
กัน การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอและทันเวลา รวมท้ังดูแลให้มีการจัดท�าบัญชีและ
รายงานทางการเงินถกูต้องตามท่ีควร ตามกฏหมายทีเ่ก่ียวข้อง
และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. การพิจารณาท�าธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยท่ีมีนัยส�าคัญ
ต่อการด�าเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของเอไอเอส ได้ก�าหนด
ให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของเอ
ไอเอสทุกครั้ง
8. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม่ันใจว่า
มีการควบคุมภายในที่ก�าหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด�าเนินงานของ
บริษัทย่อย เอไอเอสได้ว ่าจ้างผู ้สอบบัญชีจากส�านักงาน 
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สอบบัญชีเดียวกันเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
ทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวม
ของเอไอเอส
10. ส่ือสารจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการรับและให้
สินบนไปยังบริษัทย่อยและบริษัทกิจการร่วมค้า

ท้ังน้ี รายละเอียดของการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร
ในบริษัทย่อย ปรากฎตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 
56-1) เอกสารแนบ 2

หมวด 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ
เพ่ือให้การด�าเนินงานของเอไอเอสและการปฏิบัติหน้าท่ีของทุก
คนในองค์กรเป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา และ
เพียบพร้อมด้วยคณุธรรมและจริยธรรม อันเป็นหัวใจส�าคญัของ
การด�าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดให้มี 
“ประมวลจริยธรรมธุรกิจ” ท่ีประกอบด้วยแนวปฏบิติั 12 หมวด 
ครอบคลุมต้ังแต่เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การ
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเคารพสิทธมินุษยชน 
ตลอดจนการปฏบัิติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคบัต่างๆ 
และจดัให้มีคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ซึง่มปีระธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจากสายงานหลัก
เป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบในการขับเคล่ือนและก�ากับดูแล
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยท่านสามารถศึกษาประมวล
จริยธรรมธุรกิจได้จาก http://advanc-th.listedcompany.
com/governance_policy.html

เอไอเอสจดัให้มีช่องทางลับส�าหรบัพนักงานและบุคคลภายนอก 
เพื่อแจ้งเรื่องการกระท�าท่ีอาจจะเข้าข่ายการละเมิดจรยิธรรมต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีกระบวนการสอบสวนและมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลตาม “นโยบายการให้ข้อมูลการกระท�าผิด

และการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล” โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรม
ธรุกิจ ส่ือสารนโยบายให้ทุกคนทุกฝ่ายรบัทราบผ่านช่องทางและ
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อีเมล์ อินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ 
และการรณรงค์ภายใน

การด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการประกอบธรุกิจ
ในปี 2562 สรุปได้ดังนี้
1. ปรบัปรงุแนวปฏบัิติการรบัทรพัย์สินของผู้บริหารและพนกังาน
จากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการจริยธรรมธรุกิจแก้ไขประกาศแนวปฏบัิติเก่ียวกบั
การรบัทรพัย์สินจากคูค้่าหรือผู้ทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิของบริษัทใน
ประเด็นข้อยกเว้นการรับทรัพย์สินกรณีได้รับมอบหมายไปเป็น
ผู้บรรยายหรือวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก และการรับของ
ขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งได้จัดท�าสรุปแนวปฏิบัตการ
รับทรัพย์สินฉบับท่ีได้แก้ ไขน้ีอย่างส้ันและง่ายต่อการเข้าใจ และ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริหารและพนักงานได้รบัทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของบริษัท เช่น Social Intranet, E-mail, AIS LearnDi, 
AIS Doodi, Poster และ Desktop

2. การดแูลการสร้างจิตส�านึกและการอบรมพนักงานให้มีความ
รูค้วามเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและเสริมสร้างให้พนักงานทุกคน
ยดึถอืและปฏบัิติและให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับการด�าเนินธรุกิจของบริษัท
รับทราบ 

• สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง
เอไอเอสยังคงตอกย�า้แนวคดิในการสร้างจิตส�านึกในการท�างาน 
ซึง่ประกอบด้วย 3 ค�าถามท่ีพนกังานควรต้ังค�าถามกับตัวเองทกุ
ครั้งว่าควรหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจด�าเนินการบางอย่าง ดังนี้ 

(ก) ถ้า....ท�าลงไปแล้วจะเกิดความเสียหายกับบริษัทหรือไม่ 
(ข) ถ้า....ท�าลงไปแล้วคนอ่ืนรูจ้ะท�าให้ฉันถกูมองในทางไม่ดีหรือไม่ 
(ค) ถ้า....ท�าลงส่ิงน้ีไปแล้วจะท�าให้ฉันทุกข์ใจหรือกังวลใจในภาย
หลังหรือไม่ หากพนักงานไม่แน่ใจแม้แต่ข้อเดียว ไม่ควรจะลงมือ
กระท�าทั้งหมด 

ส�าหรบัส่ือต่างๆ ในการประชาสัมพนัธ์ ในปี 2562 บริษัทได้ยังคง
จดัท�าส่ือหลากหลายรปูแบบผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ Social 
Intranet, E-mail, AIS LearnDi, AIS Doodi, Desktop, SMS 
และ People Champion โดยการโดยเน้นการสร้างความตระหนัก
ใน 5 เรื่องดังต่อไปนี้
1. การท�าธุรกิจส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท
2. การใช้ข้อมูลภายใน ตลอดจนการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบริษทั
3. การรบัทรพัย์สนิของผู้บริหารและพนกังาน จากคูค้่าหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. การปกป้อง ดูแลทรัพย์สินของบริษัท
5. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

• การจดักิจกรรมไขปัญหาจริยธรรมธรุกิจ (Ethics Workshop) 
และนกหวีดเล่าเรื่อง (Nokweed)
บริษัทจดักิจกรรมไขปัญหาจริยธรรมธุรกิจ (Ethics Workshop) 
และนกหวีดเล่าเรื่อง (Nokweed) โดยมีวตัถปุระสงค์ของการจดั
กิจกรรม คอื เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานได้ร่วมกันท�าความเข้าใจ
ต่อหลักส�าคญัของประมวลจริยธรรมธรุกิจและนโยบายการต่อ
ต้านการให้หรือรบัสนิบนและการคอร์รปัชัน่และสามารถน�าไปใช้
ในชวีิตประจ�าวนัได้ถกูต้อง นอกจากน้ี ยังได้มกีารอธิบายและยก
ตัวอย่างเหตกุารณ์ท่ีได้มีการกระท�าท่ีฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทท่ีเคยเกิดขึ้น รับฟังความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ ของ
พนักงานต่อค�าถามและค�าตอบ และวิเคราะห์เพื่อปรบัปรงุประมวล
จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายต่างๆ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
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การจัดกิจกรรมดังกล่าว บริษัทได้เชิญพนักงานระดับผู้บริหาร
และผู้จัดการซึ่งยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนต่อเจตนารมณ์
ของนโยบายดังกล่าวมาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 20 รอบ คิด
เป็นจ�านวนพนักงานมากกว่า 483 คนทั่วประเทศ 

• การประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วม
ทุนในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและนโยบาย ต่อต้านการให้หรือรับ
สินบนและการคอร์รัปชั่น
ส�าหรับปี 2562 น้ัน พนักงานทุกคน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัท
ร่วมทุน ได้รับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ ความเข้าใจใน
จริยธรรมธุรกิจด้วยวิธีการให้เข้าร่วมการประเมินความเข้าใจ
ในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรบัสินบน
และการคอร์รปัชัน่ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีห่ลากหลายรวมถงึช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (LearnDi และ Doodi) เพื่ออ�านวย
ความสะดวก สามารถเข้าถงึแบบประเมนิได้ทุกทีทุ่กเวลา นอกจาก
นี้ เพื่อป้องกันการกระท�าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทส่งเสริม
ให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน จะต้องส่ือสารท�าความเข้าใจ
ให้บุคคลในครอบครัวของตน (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่
ด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรรวมถึงบุตรบุญธรรม) ได้รับทราบ
เจตนารมณ์ แนวคิด และหลักส�าคัญของประมวลจรยิธรรม
ธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการ
คอร์รัปชั่น อีกด้วย 

ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ค้า บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำานวนพนักงาน/บริษัท ที่ ได้รับการสื่อสารหรือฝึกอบรม (ร้อยละ)

การแจ้งผ่านจดหมาย 
หรือสื่อประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมฝึกอบรม  
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ  
อาทิ การแจ้งผ่านตัวแทนที่ติดต่อกับคู่ค้า

พนักงานเอไอเอส 100 98.95 -

บริษัทคู่ค้า 100 81.31 ผ่านตัวแทนที่ต้องติดต่อกับคู่ค้า 
เป็นประจำา

บริษัทย่อย 100 98.95 -

บริษัทร่วม 100 90.57 -

3. คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็นในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านอีเมล์ ethicclinic@ais.co.th ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีการกระท�าที่เข้าข่ายละเมิดจริยธรรมธุรกิจ 2 ลักษณะ ดังนี้
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• คณะกรรมการจริยธรรมธรุกิจได้แต่งตัง้และมอบหมายให้คณะ
ท�างานด้านสิทธิมนษุยชนด�าเนินการรบัผิดชอบในการน�านโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานท่ี
ส�าคญัของบริษทัและก�าหนดประเดน็การพฒันาด้านสิทธมินุษย
ชน รวมทัง้วางแผนและด�าเนินการประชาสัมพนัธ์หลักเกณฑ์และ
แนวปฏบัิติของของนโยบายด้านสิทธมินุษยชนไปยังตัวแทน คูค้่า 
คู่ธุรกิจ ตลอดสายห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท

• การบรูณาการหลักการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนในด้าน
ส่ิงแวดล้อม ด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นการส่ง
เสริมและให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญ ในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ
บาล (Environmental, Social, and Governance :ESG) ท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัทและการด�าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง 
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าแบบส�ารวจในประเด็น
ดงักล่าวให้แก่คูธ่รุกจิของบริษทัโดยได้รวบรวมไว้ในแบบประเมิน
ความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้
หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ในการน้ี ได้รับความร่วมมือ
และการตอบกลับจากคูธุ่รกจิ คดิเป็นร้อยละ 81.31 ของจ�านวน
แบบประเมินที่ได้ส่งออกไปทั้งหมด นอกจากนี้ คณะท�างานฯ ยัง
ได้น�าผลการตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ เพื่อ
ปรบัปรงุรวมถงึการก�าหนดประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับการปฎบัิติงาน
ของผู้รับเหมาเพื่อด�าเนินการวางแผน ก�าหนดแนวทางแก้ ไขและ
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

ข้อมูลการกระทำาผิด แนวทางการดำาเนินการ

1.  ความผิดที่เกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยทุจริตต่อหน้าที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง จึงได้มีการ
ลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำาผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วย
การตักเตือนด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่า
ชดเชย

2. ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง จึงได้มีการ
ลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำาผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วย
การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

เอไอเอสตระหนักถงึความส�าคญัและเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเท่า
เทยีมกันของบุคคลทุกคน อันเป็นคณุธรรมพื้นฐานของการท�างานและการ
อยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเป็นแนวปฎบิติัในการด�าเนินงานของเอไอเอส คูค้่า 
และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business value chain) 
ครอบคลุมท้ังเรื่องหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของบุคคลแต่ละกลุ่ม การปฏบิติั
ต่อพนักงาน การใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ 
กระท�าใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาด และการก�าหนด
แนวปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบกิจกรรมด�าเนินงานและการประเมินความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอไอเอสสอดคล้องตามปฎิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Universal 

Declaration of Human Rights - UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลัก
การและสิทธิพื้นฐานในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The 
International Labor Organization - ILO) โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ http://sustainability.ais.co.th/en/respect-to-human-rights

ในปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและแก้ ไขนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยยกเลิกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และให้คณะกรรมการ
จริยธรรมธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน และมอบหมายให้คณะกรรมการพฒันาสู่ความย่ังยนืเป็นผู้ก�ากับ
ดแูลและให้ค�าแนะน�าการด�าเนนิงานด้านสิทธิมนุษยชนแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง
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นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน 

และการคอร์รัปชั่น 

บริษัทยึดมัน่ท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความซือ่สัตย์ โปร่งใส และเป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือ
รับสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการ
ให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นน้ันเป็นภัยร้ายแรงท่ีท�าลาย
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมท้ังก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท้ังน้ี คณะกรรมการ
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญและพิจารณาก�าหนดนโยบาย
ต่อต้านการให้หรือรบัสินบนและการคอร์รปัชัน่ เพื่อเป็นอีกหน่ึง
แนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ อีกทั้ง เพ่ือ
ป้องกันมิให้บริษัทฯ อันรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้เก่ียวข้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย ต่อต้านการให้หรือรบัสินบนและ
การคอร์รปัชัน่ โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้ใน http://advanc-th.
listedcompany.com/anti_bribery.html

เอไอเอส ได้รับการรับรองต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) เป็นที่เรียบร้อย เม่ือ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี 
นับจากวันท่ีมีมติให้การรับรอง ท้ังน้ี การรับรองเป็นสมาชิกดัง
กล่าวเป็นการตอกย�้าและแสดงถึงว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทได้น�า
ขั้นตอนและหลักการส�าคัญของแนวปฏิบัติของนโยบายต่อต้าน

การให้หรือรบัสินบนและการคอร์รปัชัน่ไปปฏบิติัใช้ ได้ท้ังหมดซึง่
ครอบคลุมกระบวนการด�าเนินงานต่าง ๆ  อย่างจริงจัง เช่น การ
บริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

นอกจากน้ี เอไอเอส ได้ส่ือสารตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรบั
สินบน และการคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัท
อ่ืนใดท่ีมีอ�านาจในการควบคมุ คูค้่าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
เช่น จดหมาย อีเมล์ เวบ็ไซต์ Social Intranet การจดันิทรรศการ 
หรือการน�าเข้าไปบรรจุเป็นวาระหน่ึงในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท เป็นต้น ท้ังน้ี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรบัทราบและน�า
ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทก�าหนด

เอไอเอส ได้จัดให้มีการส่ือสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่
บุคลากร เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเก่ียวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ความคาดหวงัของบริษทัฯ และ
บทลงโทษหากไม่ปฏบัิติตามมาตรการน้ี เช่น การอบรมหัวข้อการ
ต่อต้านการให้หรือรบัสนิบน และการคอร์รปัชัน่แก่พนักงานท่ีเข้า
ใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศ การจัดอบรม
หลักสูตรทางจรยิธรรมธุรกิจผ่านส่ือสารสนเทศ (LearnDi) รวม
ทั้งจัดให้มีการประเมินการรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฎิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านการให้หรือรบัสินบน และ
การคอร์รัปชั่นกับคู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจ�าทุกปี

เอไอเอสได้ประกาศแนวปฎิบัติ “งดรับของขวัญ (No Gift 
Guideline)” ในเทศกาลปีใหม ่  รวมถึงได ้ปรับปรุงและ

ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และ
การคอร์รัปชั่น แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับทรัพย์สินของผู้
บริหารและพนักงาน จากคู ่ค ้าหรือผู ้ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทเพือ่เป็นการสร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโดยมุ ่งหวังให ้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนและ
เป็นการตอกย�้าการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

เพื่อก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบัิติเก่ียวกับการร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าท่ี (Whistleblowing) ให้มีความ
เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดยีวกันทัง้องค์กร อีกท้ังมีมาตรการ
คุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วม
มือในการให้ข้อมลูเบาะแสท่ีเก่ียวข้องด้วย โดย Whistleblowing 
จะเป็นเครื่องมือในแง่ของการเป็นสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้าและ
เป็นช่องทางในการปราบปรามการทุจริต เนื่องจากจะช่วยแก้ ไข
ปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนท่ีปัญหาน้ันจะบานปลายและอาจเกิด
ผลกระทบต่อภาพพจน์และฐานะทางการเงินขององค์กรอย่าง
รุนแรงในภายหลังได้

ในปี 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ภายใต้แนวคดิ “Zero 
Tolerance” ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) รัฐบาลไทย และ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) ในวันท่ี 6 กันยายน 2562 และ 9 ธันวาคม 2562 
ตามล�าดับ นอกจากน้ี บริษัทยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและ
ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 100 คนในฐานะตัวแทนของบริษัท 
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นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

ในฐานะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เอไอเอสมุ่งมัน่ท่ีเปิดเผยสารสนเทศ ท้ังท่ีเป็นสารสนเทศทางการ
เงินและมิใช่ทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง 
เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อส่งเสริมความเชือ่มัน่ของผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทนุเกีย่วกับความ
เชื่อถือได้และซื่อตรงของบริษัท 

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ ต้ังอยูบ่นหลักส�าคญั 3 ประการ 
คือ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ความ
โปร่งใสและความรบัผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ และความ
เป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถงึสารสนเทศ โดยสาระส�าคญั
ของนโยบายก�าหนดต้ังแต่บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารในฐานะโฆษกผู้รับมอบอ�านาจ (spokespersons) 
แนวทางในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมสีาระส�าคญั การเกบ็รกัษา
ความลับของข้อมูล การด�าเนินการเมือ่มีข่าวลือหรือการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ที่ผิดไปจากสภาวะปกติ การขอหยุดพักการซื้อขาย
หลกัทรัพย์เป็นการชั่วคราว การก�าหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผย
แพร่สารสนเทศก่อนประกาศผลประกอบการ และการส่ือสาร
กับผู้ลงทุนในประเด็นต่างๆ รวมถึงก�าหนดบทลงโทษกรณีพบ
การฝ่าฝืนนโยบาย 

นโยบายการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

เพื่อให้การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
ข้อก�าหนด และแนวปฏบัิติท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานก�ากับดูแล ต้ัง

อยู่บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสและค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเป็นส�าคัญ เอไอเอสจึงก�าหนดให้มีนโยบายการท�า
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีผลบังคับใช้กับการท�ารายการท่ี
เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัท ส�าหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่
เกีย่วโยงกันของบริษัทย่อย ให้มีแนวปฏบัิติเป็นไปตามนโยบายและ
ระเบียบปฏบิติัการจดัซือ้และประมวลจริยธรรมธรุกิจของบริษัท

โดยมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบ ส่วนงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้า
ท่ีพิจารณาความสมเหตุสมผลของการท�ารายการและก�ากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และก�าหนดให้ทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการท�ารายการหรือท่ีอาจจะรับทราบการเกิดขึ้น
ของรายการต้องมีหน้าทีแ่จ้งข้อมูลต่อหน่วยงานก�ากับดแูลการ
ปฏิบัติงานก่อนตกลงเข้าท�ารายการ 

สาระส�าคัญของนโยบายมุ่งเน้นให้ในการตกลงเข้าท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระท�าโดยถือเสมือนการ
ตกลงท�ารายการกับบุคคล ภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
(Arm’s length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีการ
ก�าหนดขัน้ตอนในการพิจารณาการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และข้อห้ามกรรมการและผู้บริหารทีม่ส่ีวนได้เสียหรือมคีวามขัด
แย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการท�ารายการท่ีเก่ียวโยง
กันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

นอกจากน้ี ยงัก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง 

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อด�ารงความเชื่อม่ันของผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นโยบายฉบับนี้มีหัวใจส�าคัญ
หลกัคอืการห้ามมิให้บคุลากรของบริษัทอาศยัข้อมูลภายใน เพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ขายหลักทรพัย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช 
โฮลดิ้งส์ จ�ากดั (มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการ
สอดคล้องกับข้อก�าหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ ไขล่าสุด) รวมไปถึงประกาศฉบับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีก�าหนดครอบคลุมกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานนอกจากนี้ยังระบุหน้าท่ี
พิเศษให้กลุ่มบุคคลท่ีบริษัทก�าหนดไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานท่ีโดยต�าแหน่งหน้าท่ีสามารถเข้าไปข้อมลู
ภายในได้ต้องเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของเอไอเอสและ
บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) ต่อฝ่ายก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลัก
ทรพัย์ ทุกครัง้ท่ีมกีารซือ้ขายหรือโอนหลักทรพัย์ เพื่อประโยชน์
ในการก�ากับดูแลและความโปร่งใส นอกจากน้ี กลุ่มบุคคลทีบ่ริษัท
ก�าหนดไว้โดยเฉพาะดังกล่าวยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง
เวลา สามสิบวนั (30) วนั ก่อนวนัท่ีเปิดเผยงบการเงินประจ�าราย
ไตรมาสและประจ�าปี (Blackout Period) 
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แนวปฏิบัติการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์

การพฒันาเทคโนโลยีได้เปลีย่นแปลงวิธกีารส่ือสารของคนในสังคมปัจจุบนั คณะกรรมการจริยธรรมธรุกิจ
จึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้แก่พนักงานในการใช้งาน
อนิเตอรเ์นต็และสือ่สงัคมออนไลน์ หวัใจหลกัของแนวปฏบิตันิีค้อืการตระหนกัถงึผลกระทบต่างๆ ทีอ่าจเกดิ
ขึ้นจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ในกิจส่วนตัวและในหน้าท่ีการงานโดยปราศจากความ
ระมัดระวัง รวมถึงการหลีกเล่ียงการละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ด้วย เช่น พนักงานต้องใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำาปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส 
ของบริษัท (บาท)

2,426,000

ค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซ่ึงจ่ายเป็นค่าสอบทานมูลค่า 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ครั้งท่ี 4 จ�านวน 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเบิกตามจริง 
(Out of pocket expense) จ�านวน 131,875 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท) 8,873,900

จำานวนบริษัทย่อย (บริษัท) 17

ค่าสอบบญัชขีองบริษทัย่อยปี 2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่จ่ายเป็นค่าตรวจสอบ
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่นๆ รวม 792,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตาม
จริง (Out of pocket expense) จ�านวน 314,396 บาท ให้แก่ส�านกังานสอบบัญชท่ีีผูส้อบบัญชสัีงกัด บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

การปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

บริษัทพิจารณาการน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ 
Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของเอไอเอสแล้ว โดยปี 2562 มีเรื่องท่ีบริษัท 
ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี ดังต่อไปนี้

• บริษัทมีกรรมการอิสระ 1 ท่านท่ีด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่ากรรมการอิสระคนดงักล่าวเป็นกรรมการซึง่มีคณุสมบัติเป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเป็นกรรมการที่ได้น�าประสบการณ์ความรู้ 
และความเชีย่วชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการก�าหนดยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของเอไอเอส 
เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
ของบริษัทที่ส�าคัญเพือ่ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนและ 
นักวิเคราะห์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อม่ันและความเข้าใจ 
ท่ีถกูต้องต่อการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัแก่นกัลงทุนเพื่อสะท้อน
มูลค่าของบริษทัอย่างเหมาะสม ท้ังน้ี เพื่อการด�าเนินงานท่ีโปร่งใส 
เป็นธรรม และส่งเสริมความน่าเชื่อถือของนักลงทุนต่อบริษัท 
ฝ่ายงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ได้ก�าหนดนโยบายการในการเปิดเผย
ข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

และจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
1. เปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
2. เปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่าง 
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม�่าเสมอ 
3. ปฏิบัติต่อผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ทุกคนอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่เลือกปฏิบัติ

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1. ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศท่ีเป็นความลับหรือข้อมูล
ภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่าน 
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ก�าหนดช่วงเวลางดรับนัดการประชุมหรือตอบค�าถาม 
เก่ียวกบัผลประกอบการ (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 เดอืน 
ก่อนการประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส
3. ก�าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานท่ีเข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือ
ล่วงรูข้้อมูลภายในของบริษัท ซือ้ขาย โอนหรือรบัโอนหลักทรพัย์
หลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัท
จะประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
4. ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือ 
ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทต้องจัดท�ารายงานการถือครอง 
หลักทรพัย์ของบริษัทของตน คูส่มรส บตุรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะ 
และผูท่ี้อยูด้่วยกันฉันสามีภรรยา รวมถงึรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและส่ือสารข้อมูลที่มีสาระส�าคัญท้ัง 
ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันได้แก่ รายงานประจ�าปี รายงาน
ผลประกอบการรายไตรมาส รวมถึงวารสารนักลงทุนและ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยจัดสรรช่องทางการเปิดเผยข้อมูลท่ี 
หลากหลายเพื่อความสะดวกของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ได้แก่  
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ http://investor.ais.co.th/ การจัด
ประชมุแถลงผลประกอบการรายไตรมาส การเข้าร่วมงานวนับริษัท 
จดทะเบยีนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรพัย์
ซึ่งมีส่ือมวลชนเข้าร่วม การจัดประชุมและเดินทางพบนักลงทุน
ท้ังในและต่างประเทศทุกไตรมาส ซึง่ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท
ให้ความส�าคัญกับการเข้าพบนักลงทุนอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ัง 
ช่องทางอีเมล์และ LINE Business เป็นต้น

นอกจากน้ี ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการเก็บข้อมูลความ
พึงพอใจของนักลงทุน (Investor Feedback) เป็นประจ�าทุกปี  
เพือ่น�าข้อมูลดงักล่าวมาพฒันาและปรบัปรงุงานนักลงทุนสัมพนัธ์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีนักลงทุน
สัมพันธ์ ได้โดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02 029 3112 
/4443 ทางอีเมล์ investor@ais.co.th ทาง LINE@ ชือ่ @ais_ir 
หรือดาวน์โหลด QR Code ด้านขวามือ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกำากับความเสี่ยงประจำาปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด 
(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�านวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
เงิน การบญัช ีกฎหมาย และการบริหารจดัการ และมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และ ก�ากับความเส่ียง ซึ่งจัดท�าตามแนวทางและข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อปรากฏดังนี้

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย  
ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง

2. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์  
กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง

3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช  
กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง

ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง มีการ
ประชมุทัง้ส้ิน 16 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบและก�ากับความ
เส่ียงเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง มีนางสุวิมล กุลาเสิศ  
หัวหน้าหน่าวยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง โดยรายละเอียด
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง
ในปี 2562 ปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงปฏบัิติหน้าท่ีอย่าง
เป็นอิสระเท่ียงธรรมตามขอบเขตท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ากบัความเส่ียง ซึง่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทบทวนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�าทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง
มีความรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมกีาร
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้  
มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ 
รวมท้ังดูแลให้ผู้บริหารปฏบัิติหน้าท่ีตามนโยบายของบริษัทด้วย
ความซือ่สัตย์สุจริตและความรบัผิดชอบ สรปุสาระส�าคญัในการ
ปฏบัิติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง
ส�าหรับปี 2562 ได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความ
เส่ียงได้สอบทานความถกูต้อง ครบถ้วนและเชือ่ถอืได้ของงบการ
เงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษทัย่อยท่ีตรวจสอบโดยผู้
สอบบญัชขีองบริษัท ท้ังรายไตรมาสและประจ�าปี 2562 ซึง่ได้จดั

ท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการรายงานทางเงินระหว่าง ประเทศ โดยหารือร่วม
กับผู้สอบบัญชสีอบทานประเดน็ท่ีมสีาระส�าคญั สอบทานความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ การประมาณการทาง
บัญช ีและการใช้ดุลยพนิจิต่างๆ ในการจดัท�างบการเงิน รวมท้ัง 
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้สอบถาม
และใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้การจัดท�างบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ งบการเงินของบริษัท 
มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงกานทางการเงิน

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงยงัได้
ประชมุร่วมกับผู้สอบบัญชเีป็นการเฉพาะโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้า
ร่วม เพื่อปรึกษาหารือกนัอย่างอิสระถงึการได้รบัข้อมูล ความเป็น
อิสระในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข้อมูลที่มีความส�าคัญใน
การจดัท�างบการเงิน และข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคมุภายใน
ในกระบวนการจดัท�ารายงานทางการเงินและงบการเงิน ซึง่ส�าหรบั
ปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่มีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง มีความเห็นว่า 
กระบวนการจัดท�ารายงานทางบัญชีและการเงินของ บริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม ผูส้อบบัญชมีีความเป็นอิสระ
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ในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ถูกจ�ากัดขอบเขตในการตรวจสอบ 
ซึ่งท�าให้ม่ันใจได้ว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการ
เงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระส�าคญัตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายงานท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความ
เส่ียง ได้สอบทาน ก�ากับดแูล และให้ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ี
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
ของบริษทัเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยยดึหลักความสมเหตุสมผล 
ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทาง
ธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเส่ียงเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจท�า รายการ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคญั ดงัเช่นท่ีท�ากับบุคคลภายนอก
ท่ัวไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล และเป็นไป
ตามปกติธุรกิจของบริษัท

3. การปฏบิตัติามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบั
ความเส่ียงได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบ 
และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น 
จากสัญญาที่กระท�ากับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงเห็นว่าบริษัทได้
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างถูก
ต้อง ส�าหรับบางเรื่องที่มีข้อโต้แย้งอยู่บ้าง ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าผล
การพิจารณาของผู้เก่ียวข้องต่อข้อโต้แย้งดงักล่าวน่าจะคล่ีคลาย 
ไปในทางท่ีดีต่อบริษัทน้ัน ได้ร่วมกับผู้สอบบัยญชีให้มีการเปิด
เผยข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสมแล้ว

4. ระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงได้สอบทานประสิทธิผลและความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาจากรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2562 และพิจารณาและตดิตาม
ผลการปฏบัิติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบ
สาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึ้น
ต่อฝ่ายจดัการ โดยได้ติดตามและสอบ ทานเพื่อให้ฝ่ายจดัการได้
ปฏบัิติตามข้อเสนอแนะต่อระบบควบคมุภายในเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุการณ์ซ�า้ขึ้นอีก คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความ
เส่ียง เห็นว่าบริษัทมรีะบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธผิล โดย
ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง ได้ส่งเสริมให้หน่วย
งานตรวจสอบภายในเพ่ิมบทบาทการให้ค�าปรึกษาเพื่อพัฒนา
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้ก้าวไปสู่ Trusted Advisor เช่น 
การจัดท�า Workshop ของกระบวนการท่ีส�าคัญและมีความ
เส่ียงสูง เพ่ือให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับระบบควบคุมภายในท่ีเพียง
พอ และหาแนวทางป้องกันความเส่ียงแก่ฝ่ายจัดการก่อนที่จะ

เกิดเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
และการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องของโครงการ Second Line 
of Defense เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการควบคุมภายใน
ตามแนวทางการป้องกันความเส่ียง 3 ระดับ (Three Line of 
Defense) ซึ่งมุ่งเน้นความส�าคัญให้ฝ่ายจัดการท�าหน้าที่เป็น
ปราการด่านที่ 2 (2nd Tier) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของ
ระบบการควบคมุภายในและลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบั
ได้อย่างทนัเวลา นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเส่ียงยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในน�าหลัก
การ Robotic Process Automation (RPA) มาช่วยปฏบัิติงาน
ตรวจสอบ รวมทั้งใช้ Data Analytics Tool และ Automated 
Audit Platform (AAP) เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในมี
ความรวดเรว็และแม่นย�ามากย่ิงขึ้น รวมท้ังใช้ระบบ Risk Center 
ในการจดัท�า Risk Based Audit Approach เพื่อบ่งชีค้วามเส่ียง
ก่อนท่ีความเสียหายจะเกิดขึ้นและปรบัปรงุข้อบกพร่องของระบบ
การควบคมุภายในได้อย่างทันท่วงที นอกจากน้ี ยังได้ส่งเสริมให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัท�า Workshop ให้กับกลุม่ผู้บริหาร
และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อประมวลจริยธรรม
ธุรกิจและตระหนักถึงความเส่ียงด้านทุจริต อีกท้ังจัดท�าเน้ือหา
ให้ฝ่ายจัดการสามารถเรยีนรู้ผ่านระบบ E-Learning ได้ท่ัวท้ัง
องค์กร เพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้สอดคล้องตามประมวล
จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�า
ผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง ยังได้ก�ากับดูแล
งานตรวจสอบภายใน รวมท้ังได้ประชมุเป็นการเฉพาะกับหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
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ด�าเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในและบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษา
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในด้านระบบการก�ากับดูแล
กิจการ ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน 
และการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเป็นไปอย่างอิสระ มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด
โดยเปรียบเทียบกับตัววัดประสิทธิภาพที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงได้อนมัุติแผนงาน
ตรวจสอบภายในประจ�าปี 2563 ท่ีจดัท�าขึ้นตามทิศทางกลยทุธ์
ของบริษัทและใช้หลักการความเส่ียงเป็นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นให้
ตรวจประสทิธิผลของการปฏบิติังานท่ีเป็นจุดควบคมุท่ีส�าคญัใน
เชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต
และตรวจประสิทธิผลของระบบการประเมินการควบคุมโดย
ตนเองของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติ
งาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ความเพียงพอของบุคลากร ความ
รู้ความสามารถของบุคลากร

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงมีความเห็น
ว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม มี
ประสิทธิผล และมีความเป็นอิสระ แผนงานตรวจสอบประจ�าปี
สอดคล้องกับเป้าหมายและความเส่ียงของบริษัท และผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้

5. การสอบทานการบริหารความเส่ียงและการกำากบัดแูลความ
เสีย่งของบรษิทัในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเส่ียงได้สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธผิลของระบบ

การบริหารความเส่ียงของบริษัท โดย ประชมุร่วมกับผู้บริหารท่ี
เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังหมดจ�านวน 
4 ครั้ง ในปี 2562 เพ่ือสอบทานความเหมาะสมของระบบการ
ประเมินความเส่ียง ระบบการควบคมุการเส่ียง ระบบการติดตาม 
และการรายงานความเสี่ยง นอกจากนี้ ได้ก�ากับดูแลความเสี่ยง
โดยได้พิจารณาทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ง และกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
(Enterprise Risk Management Framework) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management 
Integrating with Strategy and Performance รวมทัง้ได้สอบ
ทานการจัดท�าระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 
ความสามารถในการรับความเส่ียง (Risk Capacity) รวมถึง
ช่วงเบ่ียงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance) 
ของความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงมีความเห็นว่า 
บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมให้การด�าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้
ให้ข้อเสนอแนะในการระบุความเส่ียงใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความ
เส่ียงและการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของบริษัทและอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และให้ใช้ Data Analytic ในการวิเคราะห์ทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการตอบสนอง
ต่อความเส่ียงและความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น

6. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต คณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากับความเส่ียงได้สอบทานและก�ากับดแูลการปฏบัิติตาม

นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�าผิด และการคุม้ครอง
ผู้ให้ข้อมูล โดยจากการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นในปี 2562 จ�านวนทั้งหมด 11 ครั้ง ซึ่ง
ครอบคลุมถงึการพิจารณาข้อร้องเรียน และ ผลการสอบข้อเท็จ
จริงตามกระบวนการของบริษัท รวมถงึความมีประสิทธิผลของ
ช่องทางการร้องเรียน รวมทั้งได้พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อ
การจัดท�าและปรับปรุงแก้ ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต 
การกระท�าผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากับความเส่ียงเห็นว่า การจัดการข้อร้องเรียนใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสม เป็นธรรม มีประสิทธิผล

7. การกำากับดแูลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรบั
สินบนและการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเส่ียงได้สอบทานการปฏบัิติของบริษัทฯ ในด้านการต่อด้าน
การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงมีความเห็นว่า 
บริษัทมีการปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีตามนโยบายและ มาตรการ
ต่อต้านารให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น

8. การพิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญช ี
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงได้พิจารณาคัด
เลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�า
ปี 2563 โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบ บัญชี ทักษะ
ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ ประกอบ
วิชาชพีบญัชแีละข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณภาพของงานสอบ บัญชี
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ในรอบปีท่ีผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชแีล้ว จึงมี
มติเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนมัุตจิากทีป่ระชมุ ผู้ถอื
หุ้น ให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชจีาก บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญช ีจ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชปีระจ�าปี 2563 นอกจากนีค้ณะ
กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงได้พิจารณารายการใช้
บริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบัญชจีากส�านักงานสอบบญัช ีเดยีวกนั 
(Non-Audit Services) ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ

9. การประเมนิผลการปฏบัิติหน้าที ่คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเส่ียงมีการประเมนิผลการปฏบิติัหน้าที ่โดยการ
ประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินแสดง ได้ว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสีย่งได้ปฏบิติังานตาม
หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ากบัความเส่ียง โดยยดึม่ันบนหลักการของความ
ถูกต้อง ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และมีความ เป็นอิสระเที่ยง
ธรรมอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้
บริหาร พนักงาน และผู้ที่เก่ียวข้องตลอดจนได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

10. การสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกำากับ
ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงได้มี
การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงเป็นประจ�า ทุกปี 
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏบิติัท่ีด ีและเป็นไปตามกฎ
ระเบยีบของคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุและตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกำากับความเสี่ยง
-

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ 
และกำากับความเสี่ยง

-

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการตรวจสอบ 
และกำากับความเสี่ยง

-

โดยสรปุในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง เห็นว่า 
คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท 
มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
บริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ก้าวทันการเปล่ียนแปลง โดยได้ให้
ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานภายใต้ระบบการก�ากับดูลกิจการ
ท่ีมี ประสิทธิผล โปร่งใส รวมท้ังมีระบการบริหารความเส่ียงและระบบการ
ควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม
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การบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management: BCM)

การบร�หารความเสี่ยงด�านธุรกิจ
(Business Risk Management)

การบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กร
(Enterprise Risk Management: ERM)

ความเสี่ยงด�านกลยุทธ�
(Strategic Risk)

ความเสี่ยงด�านปฏิบัติการ
(Operational Risk)

ความเสี่ยงด�านการเง�น
(Financial Risk)

ความเสี่ยงด�านทุจร�ต
(Fraud Risk)

ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

การบร�หารความเสี่ยงด�านทุจร�ต
(Fraud Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน  
และการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการส�าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริม
ให้เอไอเอสและบริษัทในกลุ่ม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร รวมท้ังสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูมี้ส่วนได้เสยีต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม เอไอเอสได้จดัท�าและ
ประกาศใช้ นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงแบบ
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Policy: ERM 
Policy) และมีการด�าเนินงานตามนโยบายดงักล่าว ซึง่ครอบคลุม
ท้ังในระดับองค์กรและระดับปฏบัิติงาน เพื่อบริหารจดัการความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) โดยปัจจุบัน
โครงสร้างการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรของเอไอเอส มี
องค์ประกอบหลัก ดังนี้

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)92

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



กำหนด
กิจกรรมควบคุม

2 ระบุเหตุการณ�
หร�อป�จจัยเสี่ยง

3 ประเมิน
ความเสี่ยง

4 การจัดลำดับ
ความเสี่ยง5

6
ตอบสนอง
ต�อความเสี่ยง

7 ติดตามและรายงานผล
อย�างสม่ำเสมอ

1
2
3

หลักการบร�หารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานสากล

ของ COSO ERM 2017

1 กำหนดวัตถุประสงค�
หร�อเป�าหมาย

กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเส่ียงของเอไอเอส
กระบวนการบริหารความเส่ียงของเอไอเอส ประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากลของ COSO ERM 2017: 
Enterprise Risk Management Integrating with Strategy 
and Performance โดยประยุกต์ใช้กับการบริหารความเส่ียง
ด้านธรุกจิและการบริหารความเส่ียงด้านทุจริต ซึง่ประกอบด้วย

1. การก�าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในระดับองค์กร และหน่วยงานให้
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งก�าหนดโดยคณะ
กรรมการบริษทั และมีการทบทวนความเส่ียงท่ียอมรบัได้ วตัถปุระสงค์ และ
เป้าหมายในการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกปี 

2. การระบเุหตุการณห์รอืปัจจยัเสีย่ง ท่ีอาจจะเกิดขึน้แล้วส่งผลกระทบต่อการ
บรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้าหมายขององคก์ร ทัง้ท่ีเกดิจากปัจจยัภายใน เชน่ 
กระบวนการท�างาน บคุลากร และปจัจัยภายนอกตา่งๆ เชน่ ความตอ้งการ
ของลูกคา้ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง การเปล่ียนแปลงกฎ ระเบยีบ
ต่างๆ เป็นต้น

3. การประเมินระดบัความเส่ียง โดยพจิารณาจาก 2 มมุมอง ไดแ้ก่ ผลกระทบท่ี
จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ร่วมกับโอกาสที่จะเกิดของความ
เส่ียงน้ันๆ และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของความเส่ียง
ใดๆ ที่อาจส่งผลต่ออีกความเสี่ยงหนึ่ง 

4. การจัดล�าดับความเส่ียง โดยพิจารณาจากความส�าคัญของเหตุการณ์
และปจัจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคญัและมีโอกาสท�าให้องคก์รต้อง
เกิดความเสียหาย

5. การตอบสนองต่อความเส่ียง ตามแต่ละระดบัของความเส่ียงดว้ยวธีิการ
ท่ีเหมาะสมโดยค�านึงถงึต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีจะไดร้บัจากการด�าเนินการ

6. การก�าหนดกิจกรรมควบคุม หรือแผนงานเพื่อจัดการความเส่ียงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้

7. การติดตามและการรายงานความเสี่ยง ก�าหนดให้มีการด�าเนินการตาม
กิจกรรมควบคุมท่ีได้ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการ
บรหิารความเส่ียงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�า
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คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

• กำหนดนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กร
• กำกับดูแลให�มีการดำเนินการบร�หารความเสี่ยงอย�างเหมาะสม
• มอบหมายหน�าที่การบร�หารความเสี่ยงให�คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

• กำหนดกรอบแนวทางการบร�หารความเสี่ยงทั้วทั้งองค�กร
• มอบหมายให�ผู�รับผ�ดชอบดำเนินการบร�หารความเสี่ยงอย�างเหมาะสม
• ประเมินและติดตามการบร�หารความเสี่ยงให�อยู�ในระดับที่องค�กรยอมรับได�

• รับมอบนโยบายและกรอบการบร�หารความเสี่ยงไปประยุกต�ใช�ทั่วทั้งองค�กร
• ติดตามการบร�หารความเสี่ยงให�บรรลุผลสำเร็จตามเป�าหมาย
• สร�างวัฒนธรรมการตระหนักรู�ถึงความเสี่ยงให�แก�พนักงานทุกระดับชั้น

• กำหนดกลยุทธ�ในการบร�หารความเสี่ยงภายใต�หน�วยงาน
• รับผ�ดชอบในการระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยงในหน�วยงาน
• สร�างวัฒนธรรมการตระหนักรู�ถึงความเสี่ยงให�แก�หน�วยงาน

• เร�ยนรู�และตระหนักรู�ถึงความสำคัญในการบร�หารความเสี่ยง
• นำนโยบายและกรอบกระบวนการบร�หารความเสี่ยง

ไปประยุกต�ใช�กับการทำงานประจำวัน

• สอบทานให�บร�ษัทมีระบบบร�หารความเสี่ยง (Risk Management) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสนับสนุนคณะกรรมการบร�ษัท
ในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบร�ษัทในภาพรวม

• กำกับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่สำคัญขององค�กร

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ผู�บร�หารสายงาน

พนักงาน

บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสูง
จากแต่ละสายงานและมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธานคณะ
กรรมการ โดยมีการประชมุเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาประเดน็
ความเสีย่งใหม่ ประเมินระดบัความเสีย่งพร้อมท้ังพิจารณาความ
สัมพนัธ์จากผลกระทบของความเส่ียงแต่ละเรื่องทบทวนระดบัของ
ความเส่ียงเดิมท่ีได้ระบุไว้แล้ว และติดตามความส�าเร็จของการ
บริหารความเสีย่ง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจดัการท่ี
รบัผดิชอบในปัจจยัความเส่ียงต่างๆ และผลส�าเรจ็ของตัววดัผล
ที่เชื่อถือได้จากการปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้น�าเสนอผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้รบัทราบเป็น
ประจ�าทุกไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและม่ันใจ
ได้ว่าความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมทั้งสามารถบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ โดยในปี 2563 เอไอเอส 
มีแผนท่ีพัฒนาการวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจ
พร้อมไปกับการก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจให้กับพนักงานใน
หลายระดับชั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น
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การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

เอไอเอสได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการ
ทุจริตเพื่อป้องกนั ตรวจสอบ รายงานและบริหารจดัการประเดน็
เรื่องทุจริต โดยนโยบายฉบับน้ีได้ก�าหนดแนวทางปฏบัิติเก่ียวกับ
การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ

1. การป้องกัน เป็นการระบุ ประเมิน ทบทวน

และตอบสนองต่อการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร

และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับชั้นตระหนักถึงปัญหา

และความสำาคัญของการรายงานเหตุทุจริต 

การฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบ

2. การตรวจสอบ เป็นการตรวจและ

สอบสวนการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใดๆ 

หรือเหตุที่อันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

3. การตอบสนอง เป็นการดำาเนินการ

กระบวนการสอบสวนรวมถึงกระบวนการลงโทษ

1. การป้องกัน เป็นการระบุ ประเมิน ทบทวนและตอบสนองต่อ
การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรและส่ือสารให้พนักงานทุก
ระดับชัน้ตระหนักถงึปัญหาและความส�าคญัของการรายงานเหตุ
ทุจริต การฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบ
2. การตรวจสอบ เป็นการตรวจและสอบสวนการประพฤติมิ
ชอบหรือการทุจริตใดๆ หรือเหตุท่ีอันควรสงสัยว่าจะเก่ียวข้อง
กับกรณีดังกล่าว
3. การตอบสนอง เป็นการด�าเนนิการกระบวนการสอบสวนรวม
ถึงกระบวนการลงโทษ

เอไอเอสคาดหมายว่ากรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานพึงตระหนัก
ถึงความเส่ียงของการเกิดการทุจริต รวมถึงการแจ้งเตือนเหตุ
ต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทันที และให้ความร่วมมือ
ในการสอบสวนเรื่องทุจริตอย่างเต็มท่ี ท้ังน้ี เอไอเอสได้มกีารแต่ง
ต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านทุจริต (Fraud Risk 
Management Committee: FRMC) เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
นโยบายและขั้นตอนการบริหารจัดการความเส่ียงด้านทุจริต 
รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการบริหารความ
เส่ียงด้านทุจริต เพื่อท�าการบริหารและควบคุมความเส่ียงด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบ
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กระบวนการ
บร�หารความต�อเนื่อง

ทางธุรกิจ

1 การออกแบบ
และจัดทำแผน4 การทบทวน

และปรับปรุง
แผนงาน

3 การฝ�กซ�อม
ตามแผน 2 การนำไป

ปฏิบัติ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

(Business Continuity Management)

เอไอเอสน�าระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ภายใต้กรอบ
การด�าเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลทางด้านการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจมาใช้เพื่อเตรียมการรับมือหากเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ เช่นกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ท่ี ไม่อยู ่ในความควบคุม 
ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้เกิดการหยุด
ชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และอาจก่อให้เกิดความสูญ
เสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากร ซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการธุรกิจท่ีส�าคัญ (Critical Business Process)  
ท้ังส ่วนกลางและส ่วนภู มิภาค รวมถึงบริษัทต ่างๆ ใน
กลุ ่ม เอ ไอ เอส  และบริษัท ใน เครือ โดยก� าหนดให ้ มีน โย
บายและคู ่ มือการบริหารความต ่อเ น่ืองทางธุรกิจ และ
ใ ห ้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริห า ร ค ว า ม ต ่ อ เ น่ื อ ง ท า ง ธุ ร กิ จ 
(Business Continuity Management Committee) ท่ีประกอบ
ด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน มีประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเป็นประธาน เพื่อก�ากับดูแลให้การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและยัง่ยนื กระบวนการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย 4 กระบวนการหลัก ดงัน้ี

1. การออกแบบและจัดทำาแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ: น�าเป้าหมายด้าน
การบริหารความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจของกระบวนธุรกิจหลัก มาออกแบบ
และจัดท�าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีสามารถรองรับภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน โดย
พิจารณาจากวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) 
ประกอบกับการพิจารณาความเส่ียงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือระบุ
บริการหรือกระบวนการท�างานท่ีส�าคัญ และผลกระทบจากการหยุดชะงักของ
บริการหรือกระบวนการดังกล่าว รวมถึงก�าหนดช่วงเวลาหยุดชะงักและระดับการ
ด�าเนินงานท่ียอมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ

2. การนำาแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจไปปฏิบัติ: น�าแผนบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีอนุมัติแล้วไปด�าเนินการตามที่ระบุในแผนงาน และส่ือสาร
แผน บรหิารความต่อเน่ืองทางธรุกิจพรอ้มท�าความเขา้ใจกับทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมท้ังจดัเตรยีมทรพัยากรท้ังจากภายในและภายนอกท่ีจ�าเป็นในการด�าเนินการ
ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เพียงพอ

3. การซ้อมแผน และทำาให้แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจเป็นปัจจุบัน: 
จัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามก�าหนดเวลาและเป้า
หมายท่ีก�าหนดไว้ พร้อมท�าการปรับปรุงแผนงาน ให้เป็นปัจจุบัน และรายงาน
ผลการซอ้มแผนบรหิารความต่อเน่ืองทางธรุกิจ ต่อผู้บังคบับัญชาผู้รบัผดิชอบ
แผนบรหิารความต่อเน่ืองทางธรุกิจน้ัน รวมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้รับทราบ

4. การทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางในการดำาเนิน
ธุรกิจ: การปรบัปรงุแก้ไขแผนการบรหิารจดัการความต่อเน่ืองทางในการด�าเนิน
ธรุกิจ เพือ่ให้มปีระสิทธิภาพและสอดรบักับระดบัความเสีย่งท่ีองคก์รเผชญิอยูใ่น
เวลานั้น
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ภาพรวมการดำาเนินงานตามกรอบ 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• เอไอเอสดำาเนนิกระบวนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ
ระบบงานสำาคัญต่างๆ โดยพิจารณาจากความเส่ียงของ
ภัยคุกคามต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท้ังในแง่ของโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ์นั้นๆ และผลกระทบหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เพื่อ
ด�าเนินการจดัท�าแผนบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกจิในระดบั
องค์กร เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติ ท่ีอาจส่งผล
เสียหายต่ออาคารส�านักงาน หรือความสูญเสีย เสียหายต่อ
ทรัพย์สิน และบุคลากรของเอไอเอส

• การจดัทำาแผนความต่อเน่ืองทางธรุกิจในระดบัหน่วยงาน 
จากการประเมินผลกระทบทางธุรกิจหากไม่สามารถด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานได้ เพื่อจัดท�าแผนความต่อ
เน่ืองในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับกระบวนการธุรกิจท่ีส�าคัญ
ของแต่ละหน่วยงาน ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเน่ือง
ในการให้บริการแก่ลูกค้า

• การจัดทำาแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รวบรวมกลยุทธ์และขั้นตอนในการกู้คืนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่นับสนุนการด�าเนินงานของกระบวนการธรุกิจ
ท่ีส�าคญั ตลอดจนทรพัยากรท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการกู้คนืระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้บริการหลักท่ีส�าคญั
ของเอไอเอสสามารถกลับมาใช้งานได้ตามก�าหนดเวลาและ
ระดบัการด�าเนินงานทีย่อมรบัได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ 

• การจดัทำาแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกิจ เพ่ือรองรับ
กระบวนธุรกิจหลัก (Critical Business Processes) ท่ี
มีผลกระทบโดยตรงต่อการส่งมอบบริการหลัก (Critical 
Services) และถอืเป็นความรบัผิดชอบของผู้บังคบับัญชาทุก
ระดบัและพนักงานทกุคนท่ีจะต้องให้ความร่วมมือในกจิกรรม
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการบริหารความต่อเน่ืองทางในการ
ด�าเนินธุรกิจ เช่น การจดัท�าแผนการจดัเตรียมโครงสร้างพื้น
ฐานตามแผนบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการฝึกซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแก้ ไขแผนงานเพื่อให้
มั่นใจในประสิทธิผลของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การสร้างวัฒนธรรม 

เรื่องการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

นอกเหนือจากการก�าหนดกรอบการแนวทางการบริหารความเสีย่งทัว่
ท้ังองค์กรและบทบาทหน้าท่ีของพนักงานทกุระดบัแล้วเอไอเอสยงัมุง่
ส่งเสริมและปลูกฝังวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจท่ีตรงกันในเรื่องของความเสีย่งต่อการบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น โดย
เอไอเอสด�าเนินมาตรการเพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กรในการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

• ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเส่ียง คู่มือการบริหารความ
เส่ียง และขั้นตอนในการบริหารความเส่ียง เผยแพร่บนโซเซียล 
อินทราเน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปอ่านและท�าความเข้าใจได้

• จัดท�าแผนบริหารความเส่ียงระดับองค์กรและระดับสายงาน 
ครอบคลุมถงึกระบวนการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ

• ส่ือสารผ่านการจัดงานประกาศผลประกอบการทุกครึ่งปี เพื่อให้
พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจท่ีตรงกันและรับทราบทิศทางและ
อุปสรรค/ความท้าทาย ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะส้ัน
และระยะยาว

• ให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารความเสี่ยงกับพนักงาน โดยจัดท�า
เป็นเอกสารน�าเสนอในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและเผยแพร่บนโซเซียล 
อินทราเน็ต
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การควบคุมภายใน

เอไอเอสสร้างระบบการควบคมุภายในขึ้นอย่างรดักมุตามกรอบ
การควบคมุภายในแบบบูรณาการ หรือ COSO Internal Control 
- Integrated Framework 2013 (COSO 2013) ของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission ซึง่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการ 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวตัถปุระสงค์ทีส่�าคญั
ด้านการด�าเนินงาน การรายงานทางการเงินและการปฏบิติัตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง สามารถสนับสนุนและปรับปรุง
ผลการด�าเนินงานให้ดีขึ้น และปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ
ทรัพย์สินของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินของส�านักงานก�ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยมกีรรมการอิสระ 
5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง 3 ท่าน 
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท
มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ
ในการดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
กฎหมายข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง สามารถป้องกันและน�าทรพัย์สิน
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของบริษัท รวมท้ังมีการจัดท�ารายงานทาง 
การเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

นอกจากน้ี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
ในกลุ่มเอไอเอสส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของผู้สอบบัญชรีวมถงึระบุ
และประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญช ีความเสีย่งท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกว่าความเส่ียงทีเ่กิด
จากข้อผิดพลาด เนือ่งจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วม
คดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมลูที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคมุภายใน รวมท้ังได้ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุ
ภายในทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจ
สอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษัท จากการปฏบัิติงานของผู้สอบบัญช ีผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็นอย่างไม่มเีงื่อนไขต่องบการเงินโดยในปี 2562 การ
ด�าเนินกิจกรรมควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
• เอไอเอสยดึม่ันในคณุค่าความซือ่ตรงและจริยธรรม โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้ก�าหนด นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ ประมวล
จริยธรรมธุรกจิ และ นโยบายต่อต้านการให้หรือรบัสินบนและการ
คอร์รปัชัน่ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยดึมัน่ในคณุธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และด�าเนิน
ธรุกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถอื
ประโยชน์ร่วมกันของคูค้่า ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม โดยมอบ
หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัความเสีย่งท�าหน้าท่ี
ก�ากับดแูลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรบัสินบนและ
การคอร์รปัชัน่ และ มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ 

ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา  

และเป้าหมายในปี 2563

ในปี 2562 เอไอเอสได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล ISO 22301: 
2012 ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management System: BCMS) ในธุรกิจบริการ
คลาวด์ (Cloud Service) และบริการจดัสรรพื้นทีส่�าหรบัการจดั
วางหรือติดต้ังเซร์ิฟเวอร์ หรือ Co-Location ในฐานะท่ีบริษัท ได้
พฒันาระบบการบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกิจอย่างสมบรูณ์
และมีประสิทธภิาพ พร้อมรบัมือกับเหตุวิกฤติหรือภยัภบิติั ซึง่ก่อ
ให้เกิดการบริหารความย่ังยืน (Sustainable Development) 
ขององค์กรได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากน้ี บริษัทยังได้ด�าเนิน
การฝึกซ้อมตามแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปี 2562 มีการฝึกซ้อมตามสถานะการณ์
การเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) ท่ีศูนย์จัดเก็บ
ข้อมูลหลักของบริษัทท่ีจะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการ
ส่งมอบบริการบางประเภท โดยท่ีเอไอเอสได้จัดเตรียมแผนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
จะท�าให้เอไอเอสสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตามแผน
บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business continuity plan) 
ที่ได้ก�าหนดไว้ ในปี 2563 บริษัทมีมีเป้าหมายที่จะประยุกต์ระบบ
มาตรฐานสากล ISO 22301:2012 ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ทางธรุกิจเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อ
เนือ่งเม่ือประสบกบัเหตุการณ์ ไม่คาดคดิต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
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ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นประธาน ท�าหน้าท่ีรณรงค์  
เผยแพร่ และ สร้างความเข้าใจให้ผูบ้ริหารพนักงาน และผู้เก่ียวข้อง 
ซ่ึงรวมถงึพนักงาน Outsource และ กลุ่มคูค้่า อีกท้ังได้จดัให้มีการ
ประเมินความรูค้วามเข้าใจเรื่องการปฏบัิติตามประมวลจริยธรรม
ธรุกิจ และ นโยบายต่อต้านการให้หรือรบัสนิบนและการคอร์รปัชัน่ 
เป็นประจ�าทุกปีติดต่อกันเป็นปีท่ี 8 และ 4 ตามล�าดบั

นอกจากน้ี นับต้ังแต่ปี 2557 คณะกรรมการบรษัิทได้อนุมัติ 
นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�าผิด และการคุม้ครอง
ผู้ให้ข้อมูล โดยในปี 2562 ได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายดัง
กล่าวให้เหมาะสม รวมท้ังบริษัทได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการให้
ข้อมูลการทุจริต การกระท�าผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  
ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายดังกล่าว โดยผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง เพื่อก�าหนด
ช่องทางในการแจ้งเรือ่งร้องเรียน และเป็นแนวปฏบัิติในการรบัแจ้ง
ข้อมูล การเกบ็รกัษาข้อมลูเป็นความลบั การคุม้ครองผู้ให้ข้อมูล  
รวมถึงการสอบข้อเท็จจริง และการลงโทษผู้กระท�าผิด 

• คณะกรรมการบริษัท ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่ง
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการท่ีมี
ความรู ้ความสามารถท่ีหลากหลาย โดยประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ และมีองค์คณะท่ีประกอบด้วยกรรมการอิสระ
มากกว่า 1 ใน 3 หรือคดิเป็นร้อยละ 45.5 ของกรรมการทัง้คณะ 
ซึง่ท่านสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ หน้า 57 นอกจากน้ี ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพื่อช่วยก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการใน
เรื่องการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การพัฒนา
อย่างยั่งยืน การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การพัฒนาและก�าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติ
งานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รายละเอียดสามารถ

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 57

• ฝ่ายจดัการก�าหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษทั
ท่ีเหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างสมดุล 
รอบคอบ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อ
สภาวะการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน มีการมอบหมายอ�านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถของ
พนักงานแต่ละคน การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีมีความ
ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่งานเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลระหว่าง
กัน บุคลากรทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
ภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ 
ท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

• เอไอเอสให้ความส�าคัญต่อบุคคลากรโดยก�าหนดเป็นพันธ
กิจหลักในการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเป็น FIT FUN 
FAIR โดยเน้นให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ มีการปฏิบัติ
งานอย่างมืออาชีพเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ สร้างสรรค์วิธี
การปฏบัิติงานท่ีทันสมัย เพื่อให้มีความสมดุลในชวีิตการท�างาน
เป็นการจูงใจให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อองค์กร และรกัษาไว้
ซึ่งบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมุ่งม่ันในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้บริษัทเกิดความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้าง 
เอไอเอสให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านการส่ือสาร การจัด
กิจกรรมและการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ซึง่รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “การบริหารจัดการนวัตกรรม และ
การสร้างนวตักรรมในองค์กร” http://sustainability.ais.co.th/
th/sustainability-priorities/human-capital-development  
หน้า 43 และ 47 โดยมีหน่วยงานเอไอเอส อะคาเดมี่ รับผิดชอบ
การพฒันาความรูค้วามสามารถด้านการบริหารจดัการและสร้าง

ความเป็นผูน้�าท่ีเป็นมาตรฐานท่ัวทัง้องค์กร จดัหาหลักสูตรการ
เรียนรู้ในรปูแบบต่างๆ เช่น การเรียนรูร้ะหว่างปฏบัิติงาน การจดั
สัมมนาทั้งภายในและภายนอก และการสร้างบทเรียนออนไลน์ 

• คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายและการวางแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมหาผู้สืบทอดต�าแหน่งรบั
มอบหมายความรบัผิดชอบ ต้ังแต่ผู้บริหารระดบัสูง เช่น ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานธรุกจิหลัก ซึง่ได้มีการจดั
ท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่งและแผนการอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผู้บริหาร รวมถึงให้ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ท่ีจะมาด�ารง
ต�าแหน่งนัน้ นอกจากน้ียังได้พิจารณาหน้าท่ีงานท่ีมีความส�าคญั 
โดยเฉพาะงานพฒันาระบบด้านวิศวกรรม และระบบสารสนเทศ
ซึ่งมีการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกด�าเนินการ โดยได้ก�าหนด
มาตรการในการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละระบบการจดัเก็บเอกสาร
ของการปฏบัิติงานอย่างต่อเนือ่งเพื่อช่วยให้การส่งมอบงานเป็น
ไปอย่างราบรื่น

• คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อก�าหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร (Balanced Scorecard) ใน
แต่ละปี โดยเชื่อมโยงเป้าหมายกับมาตรวัดผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อ
สนับสนุนการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่
ก�าหนด นอกจากน้ี ได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานประจ�า พนักงานชั่วคราว และ Outsource ซึ่งหัวหน้า
งานมกีารชีแ้จงให้พนักงานทราบผลการประเมินทัง้ด้านเชงิบวก
และเชิงลบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งการ
ประเมนิผลเป็น การประเมินการปฏบัิติงานตามเป้าหมายงาน และ
การประเมินคณุลักษณะเชงิพฤติกรรมของบคุลากรท่ีสอดคล้อง
ตามวัฒนธรรมองค์กร
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
• เอไอเอสให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ี
เก่ียวข้องกับการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร โดยจดัให้มีการ
บรหิารความเส่ียงท้ังในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน ภาย
ใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการ
ประสานงานของหน่วยงานบริหารความเส่ียง ซึง่รายละเอียดเพิ่ม
เติมสามารถศกึษาได้จากหัวข้อ “การบริหารความเส่ียง” หน้า  92 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มอบ
หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัความเส่ียงท�าหน้าท่ี
กล่ันกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
(Enterprise Risk Management Framework) ที่ส�าคัญได้แก่ 
นโยบาย ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ความ
สามารถในการรับความเส่ียง (Risk Capacity) และช่วงความ
เบ่ียงเบนของผลการปฏิบัติงานท่ียอมรับได้ (Tolerance) รวม
ถงึแนวทางการบริหารความเส่ียงในภาพรวม ตลอดจนทบทวน
ความเพียงพอของนโยบายการบรหิารความเส่ียง ซึ่งก�าหนด
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Committee) ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษทั อีกท้ัง มหีน้าที่
กล่ันกรองและให้ค�าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษทัในการก�ากับ
ดแูลความเสีย่งในภาพรวม และประเมินความเพียงพอ เหมาะสม 
ของการน�าความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
• เอไอเอสก�าหนดมาตรการควบคุมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้
เหมาะสมกับความเสี่ยง และ คุณลักษณะเฉพาะขององค์กร โดย
พิจารณาถงึสภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะและขอบเขต
การปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เช่น นโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดซื้อ การท�ารายการ
ระหว่างกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน เป็นต้น ตลอดจนก�าหนดอ�านาจอนุมัตใินการท�ารายการ

ของฝ่ายจดัการแต่ละระดบั โดยมกีารผสมผสานกิจกรรมควบคมุ
ทั้งประเภทที่ปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual Control) และ ระบบ
อตัโนมัติ (Automated Control) ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive 
Control) และ เชิงตรวจหารายการความเส่ียง (Detective 
Control) รวมถงึการแบ่งแยกหน้าท่ีงานการบนัทึกรายการ การ
อนุมัติให้ความเห็นชอบ และการจดัการดแูลทรพัย์สินท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กันและกัน ท้ังน้ีนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานต่างๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

• เอไอเอสคัดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวล
ผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเน่ือง มีความปลอดภยัจาก
ผู้ที่ไม่เกีย่วข้อง รวมถงึมีการจดัหา พฒันา และบ�ารงุรกัษาระบบ
สารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อ
โครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ นอกจากนี ้มีการแต่ง
ต้ังคณะกรรมการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Managing Personal Data and Cyber 
Security Committee) เพื่อก�าหนดนโยบาย ทิศทาง หลักการ 
และ กรอบของข้อก�าหนดในการบริหารจดัการด้านความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอร์และการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังเพ่ือ
สร้างความรูค้วามเข้าใจให้พนักงานปฏบัิติตามนโยบาย มาตรฐาน 
กรอบการด�าเนนิงาน ขัน้ตอนการปฏบัิติงาน ค�าแนะน�า รวมถงึ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับข้องได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกนั
ไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดนบุกรกุ 
ขโมย ท�าลาย แทรกแซงการท�างาน หรือโจรกรรมในรปูแบบต่างๆ ที่
อาจจะสร้างความเสียหายต่อการด�าเนินธรุกิจของบริษัท ตลอดจน 
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้มีความปลอดภยัสอดคล้อง
ตามข้อก�าหนดของกฏหมาย โดยรายละเอียดเพิ่มเติม ศกึษาได้
จากหัวข้อ “การปกป้องระบบสารสนเทศและการควบคุมข้อมลู
ส่วนบุคคลของลูกค้า” หน้า 28-37 นอกจากน้ี มีการก�าหนดสิทธิ

การเข้าถงึระบบสารสนเทศท่ีส�าคญั เช่น ระบบเครือข่ายโทรศพัท์
เคลือ่นท่ี ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เป็นแนว
ปฏบัิติอย่างชดัเจน รวมถงึจดัให้มีหน่วยงานเฉพาะในการติดตาม
ตรวจจบัการละเมิดสิทธิ การบุกรกุเข้าระบบต่างๆ ด้วยเครื่องมอื
ลักษณะอัตโนมติัเพื่อให้มีการติดตามได้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้การ
แจ้งเหตุให้ผู้เก่ียวข้องรบัทราบและด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม

• คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีหน้าที่ชี้แจงจุดมุ่ง
หมายและวิธีการปฏบัิติตามมาตรการควบคมุต่างๆ ให้บคุลากร
ท่ีรบัผิดชอบรบัทราบและน�าไปปฏบัิติ โดยทกุหน่วยงานของฝ่าย
จัดการในฐานะปราการด่านที่ 2 (Second Line of Defense) 
และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะปราการด่านที ่3 (Third 
Line of Defense) ในการป้องกันความเส่ียงขององค์กร ท�า
หน้าท่ีให้ค�าปรึกษาแนะน�าการออกแบบระบบการควบคมุภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สารสนเทศและการส่ือสาร (information & Communication) 
• เอไอเอสให้ความส�าคัญต่อสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ
สนบัสนนุการควบคมุภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
สามารถรวบรวมและประมวลข้อมลูทีต้่องการได้อย่างถกูต้องครบ
ถ้วนและทันเวลา รวมท้ังจดัให้มีระบบเทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพ ทัน
สมัย และมีการพฒันาอย่างต่อเนือ่งในการประมวลข้อมลูจ�านวน
มากเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจดัการท่ีใช้ได้ ทันเวลา และ ทนัต่อ
การแข่งขนั (Big Data Analysis) โดยค�านงึถงึต้นทุนและประโยชน์
ที่จะได้รับ 

• เอไอเอสจัดท�ารายงานข้อมูลที่ส�าคัญเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอย่างเพียงพอส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ 
หรือ พิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ังจัดให้มีรายงาน
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การประชุมคณะกรรมการท่ีมีรายละเอียดตามสมควรและจัด
เก็บเอกสารส�าคัญโดยเลขานุการบริษัท เพ่ือให้สามารถตรวจ
สอบย้อนหลังได้ 

• เอไอเอสจดัให้มีระบบการสือ่สารภายในบริษัทท่ีมีคณุภาพผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ ระบบโซเชยีลผ่านระบบอินทราเนต็ แอป
พลิเคชั่นระบบ Microsoft Teams การสื่อสารผ่าน SMS หรือ 
อีเมล และผ่านตัวแทน (People Champion) ของแต่ละหน่วยงาน 
การแจ้งข่าวจาก CEO (From the Desk of CEO) และ การจัด
งาน Half Year Business Plan โดยก�าหนดให้มีหน่วยงานกลาง
ท่ีรบัผิดชอบในการส่ือสาร เพื่อให้มีการแบ่งปันและได้รบัข้อมูลท่ี
จ�าเป็นท่ัวท้ังองค์กร นอกจากน้ี ยังจัดให้มีช่องทางการส่ือสาร
ผ่านระบบ Board Portal และหน่วยงานเลขานุการบริษัท ให้กับ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ชุดย่อย

• เม่ือพนักงานพบเห็นการกระท�าผิดและการท�าทุจริต สามารถ
แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีบริษัทก�าหนดในนโยบายการ
ให้ข้อมูลการทุจรติ การกระท�าผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 
หรือแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงที่ 
AuditandRiskCommittee@ais.co.th โดยพนักงานจะได้รับ
การคุ้มครองภายใต้นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระ
ท�าผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ท้ังนี้ เอไอเอสมีการส่ือสาร
เรื่องราวเป็นการ์ตูนของการกระท�าผิดและการทุจริตท่ีเคยเกิด
ขึ้นพร้อมบทลงโทษโดยไม่ได้ระบุชือ่ผู้กระท�าผดิ เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักถึงผลของการกระท�าผิดและการทุจริต

• เอไอเอสจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรผ่านหน่วยงานเลขานกุารบริษัท และ หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงมีกลไกในการติดตามการแก้ ไขความ

ผิดปกติหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีได้รับจากทุกช่องทาง ซึ่งท่าน
สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้า 77 นอกจากน้ี ได้
ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการกระท�าผิดหรือการ
ทุจริตไปยังคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเส่ียงท่ี AuditandRiskCommittee@ais.co.th 
หรือ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน e-mail: nokweed@
ais.co.th หรือหน่วยงานทรัพยากรบุคคล e-mail: HR-Nok-
weed@ais.co.th และ Ethics hotline หมายเลข 020293333 
ซึง่ผู้แจ้งข้อมูลจะได้รบัการคุม้ครองตามนโยบายการรบัแจ้งข้อมลู
การกระท�าผดิและการท�าทุจริต การสอบสวนและการคุม้ครองผู้
ให้ข้อมูล

กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
• ฝ่ายจดัการและหัวหน้างานของเอไอเอสมหีน้าท่ีก�าหนดกลไก
ต่าง ๆ ในการติดตามประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
เช่น การประชุมติดตาม การสอบทานข้อมูลที่ผิดปกติ รวมถึง
การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-As-
sessment) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจ
ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในอย่างเป็นอิสระ 
และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับความเส่ียงเป็นประจ�าทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากับความเส่ียงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทรบัทราบรวมท้ังประชมุร่วมกบัผู้สอบบัญชี 
เพื่อประเมนิความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุ
ภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส

• เม่ือพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีมีสาระ
ส�าคัญ ฝ่ายจัดการจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง 
และก�าหนดผู้รบัผิดชอบเพื่อด�าเนินการแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีโดย
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดเกณฑ์ของระดบัความผิดปกติท่ี

ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องส่ือสารให้คณะ
กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงทราบทันทีไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น ประเด็นที่มีมูลค่าความเสียหายจ�านวนมาก กระทบ
ต่อชื่อเสียงของบริษัท การฝ่าฝืนกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคมุท่ีส�าคญั หรือประเดน็ท่ีอาจเกิดจากการทุจริต 
เป็นต้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รบั
มอบหมายมีหน้าทีติ่ดตามความคบืหน้าการแก้ไขของฝ่ายจดัการ
ต่อความผดิปกติทีต่รวจพบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากับความเสี่ยงจนกว่าจะมีการแก้ ไขเสร็จสิ้น

การตรวจสอบภายใน

นางสุวิมล กุลาเลิศ ได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน (Chief Audit Executive) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2542 
โดยเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท
เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ท้ังน้ี การ
พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง

ท่านสามารถศึกษาประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพิ่มเติมได้จากหน้า 46

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง ซึง่ก�ากับดแูลให้หน่วย
งานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เท่ียงธรรม มี
จรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าท่ีเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐาน
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วิชาชพีการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน

2. หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความอิสระ โดย
ปฏบัิตงิานภายใต้กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ได้
ก�าหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ�านาจ และหน้าที่ความ
รบัผิดชอบ และแนวทางการปฏบัิติงานไว้อย่างชดัเจน โดยมีการ
ทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

3. หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีให้ความเชือ่ม่ัน (Assurance 
Service) และให้ค�าปรึกษา (Consulting Service) โดยการประเมิน
ประสทิธิภาพและประสิทธผิลของระบบการควบคมุภายใน ระบบ
การบริหารความเสีย่ง และการก�ากับดแูลกิจการ เพื่อสนับสนุน
ให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

4. หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท�าแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจ�าปี สอดคล้องกับทิศทางกลยทุธ์ของบริษัท ระดบัความเสีย่ง
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึง่เป็นไปตามหลักการใช้ความเสีย่งเป็นพื้นฐาน 
(Risk-based approach) ท่ีมุ่งเน้นความเส่ียงส�าคญัทีส่่งผลกระ
ทบต่อการด�าเนินธุรกิจ วตัถปุระสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดย
ในปี 2562 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานท่ีเป็นจุดควบคุมท่ีส�าคัญในเชิงป้องกัน การ
ตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนเน้นบทบาท
การให้ค�าปรึกษาโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่ง
เพิ่มคณุค่าของงานตรวจสอบ โดยแผนงานตรวจสอบได้รบัการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง และ
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีพบจากการตรวจ
สอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง เพ่ือ
พิจารณาอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกเดือน

5. นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง 
เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง 
สามารถด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
และปฏิบัติหน้าท่ีในการรับข้อร้องเรียนการกระท�าผิดและการ
ท�าทุจริตจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอก ด�าเนินการ
รวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามนโยบายการให้
ข้อมลูการทุจริต การกระท�าผดิ และการคุม้ครองผู้ให้ข้อมูล และ
รายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง
พิจารณาทุกเดือน

6. นอกเหนือจากกิจกรรมการตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายในยังปฏบิติัหน้าท่ีอ่ืนๆ เช่น การให้ค�าปรึกษา
แนะน�าแก่ฝ่ายจดัการ ในด้านการควบคมุภายใน ด้านจริยธรรม
ธุรกจิ ด้านความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เป็นต้น ท้ังนีค้ณะ
กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง ก�ากบัดแูลการปฏบัิติ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบภายในของหัวหน้าคณะ
ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการบ่ันทอนความเป็น
อิสระจากฝ่ายจัดการ

7. หน่วยงานตรวจสอบภายในประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก เพื่อให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมทุกความ
เสี่ยงที่มีสาระส�าคัญอย่างเหมาะสม 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถอืกรอบโครงสร้างการปฏบัิติ
งานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และมีการ
ทบทวนกฎบัตรและคูมื่อการปฏบัิติงานตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ 
โดยมีการประเมินคณุภาพการตรวจสอบภายใน โดยการประเมิน
ด้วยตนเองเป็นประจ�าทุกปี และได้รับการประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานได้

ปฏบัิติงานเพิ่มมลูค่าให้แก่ผู้มส่ีวนได้เสียและพฒันาองค์กรสู่ความ
ย่ังยนื โดยส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ระบบการ
บริหารความเส่ียง และระบบการก�ากับดแูลท่ีด ีซึง่ผลการประเมิน
รอบล่าสุดจากผูป้ระเมินอิสระภายนอก สรปุได้ว่าหน่วยงานตรวจ
สอบภายในของเอไอเอสได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และ
มีคุณภาพในระดับมาตรฐานเม่ือเทียบกับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในอื่นทั่วโลกที่เป็นมืออาชีพ

กจิกรรมตรวจสอบภายในในปีท่ีผ่านมา และแผนงานในอนาคต
1. การสนับสนุนฝ่ายจดัการน�าระบบการควบคมุภายในมาปรบั
ใช้อย่างมปีระสิทธภิาพและกระตุ้นให้มีการตรวจสอบการปฏบิติั
งานด้วยตนเอง
ต้ังแต่ปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมให้เอไอเอสและ
บริษัทย่อยมีความเข้าใจและสามารถน�าระบบการควบคมุภายใน
ตามแนวทาง COSO 2013 และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
3 ระดับ (Three Line of Defense) มาปรับใช้อย่างจริงจังและมี
ประสิทธผิล โดยการจดัประชมุเชงิปฏบิติัการ (Workshop) ร่วม
กับฝ่ายจัดการเพื่อหาแนวทางจัดการประเด็นข้อบกพร่องของ
ระบบการควบคุมภายใน เป็นการสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการเป็น
ผู้ตรวจสอบการปฏบัิติงานด้วยตนเอง (Self-Business Audit) 
รวมท้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในได้พฒันาเครื่องมือ โดยสร้าง 
Second Line of Defense Website เพื่อให้กับฝ่ายจัดการใช้
ในการตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ตามหลักการการประเมินการ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment)

2. การส่งเสริมการตระหนักรูท้างด้านจริยธรรมธุรกิจและความ
เสี่ยงด้านทุจริตให้พนักงานในองค์กร
ในปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมส่งเสริมให้พนกังานได้
ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมธรุกิจและความเสีย่ง
ด้านทุจริต เพื่อให้ปฏบัิติตนได้สอดคล้องตามประมวลจริยธรรม
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ธุรกิจและ นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�าผิด และ
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยการจัดให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ให้กับกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งผลการจัด 
Workshop ท�าให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจต่อประมวล
จริยธรรมธุรกิจ และ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านทุจริตมากขึ้น

3. สร้าง Risk Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก
เรื่องการบริหารความเส่ียงให้กับพนักงานโดยการสร้าง Pro-
active Risk Center รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียง
ส�าหรับการวางแผนการตรวจสอบในงานที่มีความเส่ียงสูง ท้ัง
ความเส่ียงจากการด�าเนินงาน และความเส่ียงด้านทุจริต โดย
น�าแนวทางการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการตามแนวทาง 
COSO Enterprise Risk Management Integrating with 
Strategy and Performance และ Fraud Risk Management 
Policy มาปรบัใช้และกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจในการหาแนวทาง
ควบคุมเชิงป้องกัน

4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบภายในเพ่ือปรับตัวเข้าสู่
ยุคดิจิตอล
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เริ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบ
โดยใช้กระบวนการท�างานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process 
Automation: RPA) ต้ังแต่ปี 2560 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทแทนเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งใช้ Data Analytics Tool เข้ามาผสม
ผสาน เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในมคีวามรวดเรว็และ
แม่นย�ามากย่ิงขึ้น รวมท้ัง ช่วยเตือนภยัทางธรุกิจล่วงหน้าให้กับ
บริษัทฯ เม่ือพบข้อบ่งชีค้วามเส่ียงและข้อบกพร่องของระบบการ
ควบคมุภายใน นอกจากน้ีในปี 2562 ได้มีการพฒันา Automated 
Internal Audit Platform เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงาน

ตรวจสอบภายในส�าหรับยุคดิจิตอล ได้แก่

• พฒันาระบบเสริมเพื่อใช้ประโยชน์จากความเสีย่งท่ีอยู่ใน Risk 
Center มาประเมินความเสี่ยงท่ีส�าคัญ และ จัดท�าแนวการ
ตรวจสอบ (Audit Program) และ ใช้ RPA เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ

• จดัท�า Audit Knowledge Sharing Center เพื่อเป็น Search 
Engine ในการค้นหาข้อมลูและความรูท่ี้จ�าเป็นต่อการปฏบิติั
งานตรวจสอบ ทั้งข้อมูลภายในและภายนอก เพื่อให้ค้นหาได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา 

• จัดท�าระบบ E-Report ทดแทนการส่งเป็นกระดาษ เพื่อส่ง
รายงานการตรวจสอบให้หัวหน้างานสอบทาน และ ให้หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในลงนามอนุมัติในรปูแบบ electronic 
และ สามารถส่งรายงานการตรวจสอบแบบอัตโนมัติไปยังผู้
บริหารและผู้รับการตรวจสอบ 

• การจดัท�าแบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากบัความเส่ียง ผู้บริหาร และ ผู้รบัการตรวสอบผ่าน
ระบบ Online เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�า 

5. ปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็น Trusted Advisor
ต้ังแต่ปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความส�าคัญกับ
ลักษณะงานให้ค�าปรึกษามากขึ้น ครอบคลุมการสอบทานให้
ครบทุกระบบงานท้ังด้านประกันรายได้ (Revenue Assurance) 
ด้านรายจ่าย รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ของหน่วยงานก�ากบัดแูล เช่น ระบบงานขายและการตลาด ระบบ 
Billing และการจดัเก็บเงิน ระบบงานวิศวกรรม เป็นต้น โดยการ
ใช้ RPA เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุน และสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กับปราการด่านที ่2 ขององค์กร (Second Line 
of Defense) ให้เป็นพื้นฐานการปฏบัิติงานมากยิง่ขึ้น เพื่อมุ่งไป
สู่การเป็น Trusted Advisor ตาม Internal Audit Roadmap

การฝึกอบรมและพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน
1. ติดตามความรู ้แนวปฏบัิติงานท่ีเป็นมาตรฐานสากลท่ีทันสมัย 
ที่มีการประกาศใหม่น�ามาปรับใช้ในการท�างาน
เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้ทันสมัย 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้มีการติดตามแนวปฏิบัติด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการก�ากับดูแลท่ีดี และแนวปฏิบัติอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ของสถาบันวิชาชพีชัน้น�าท้ังในและ
ต่างประเทศ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย 

2. ส่งเสริมการปฏบิติังานแบบบรูณาการ (Integrated Audit) และ
ค่านิยมการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรปูแบบใหม่ๆ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของทีม
งานตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทกุด้าน (Integrated 
Audit) และมีการมุ่งเน้นพฒันาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีค่า
นิยมในการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ ที่มี
ประสทิธิผลยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

3. การพฒันาตนเองตามกรอบแนวทางการพฒันาความรูค้วาม
สามารถด้านตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีความรูค้วามสามารถ 
ทักษะ ท่ีจ�าเป็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ในปีท่ีผ่านมา ได้
จัดท�าแผนพัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของงานตรวจสอบภายใน อ้างอิงตามกรอบการพฒันาความรู้ 
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ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



และความสามารถ ของ The Institute of Internal 
Auditors (The IIA) แบ่งเป็น
- ความรู้ความสามารถพื้นฐานการปฏบัิติงานตรวจ

สอบ Core Competency 
- ความรูค้วามสามารถเฉพาะบทบาทหน้าท่ี Essential 

Competency

โดยตัง้เป้าหมายให้พนักงานแต่ละคนได้รบัการอบรม
เฉลี่ยปีละ 11 วัน ตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้

4. การได้รบัวุฒบัิตรวิชาชพีตรวจสอบหรือวิชาชพีที่
เกีย่วข้องเพื่อสร้างมืออาชพีด้านงานตรวจสอบภายใน
นอกจากนีมี้การกระตุ้นและสนับสนนุให้พนักงานเกิด
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในเย่ียง
มืออาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจ
สอบหรือวิชาชพีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ในปี 2562 ก�าหนดเป้า
หมายให้พนักงานได้รบัวุฒบัิตรวิชาชพีเป็น ร้อยละ 50 
ของจ�านวนพนักงานในหน่วยงาน ปัจจุบันบริษัทมเีจ้า
หน้าท่ีตรวจสอบภายในท่ีมวีุฒบัิตรทางวิชาชพีต่างๆ 
รวม 15 คน จากเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในท้ังหมด 
52 คน คดิเป็นร้อยละ 31 

วุฒิบัตร รายละเอียดหลักสูตรโดยสังเขป
จำานวนเจ้าหน้าที ่

ตรวจสอบภายในที่ได้รับ 
การรับรอง (คน)

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล   
(Certified Internal Auditor :CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
และความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

7

ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศสากล  
(Certified Information System Auditor:CISA)

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรสำาหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัย 
ของระบบสารสนเทศ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่รับรู้ต่อบุคคลในวงการในระดับสากล

5

ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ (Certified Information Systems Security  

Professional:CISSP) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรสำาหรับผู้ที่มีความเข้าใจศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้ง 10 ด้าน เรียกว่า CBK หรือ “Common Body of 
Knowledge” ได้แก่ Access Control, Telecom & Network Security, Application & System Development Security, 

Security Management, Cryptography, Security Management, Operation Security, Business Continuity Planning  
& Disaster Recovery Planning, Law Investigation & Ethic และ Physical Security

1

ผู้เชี่ยวชาญให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง
(Certification in Risk Management Assurance:CRMA)

ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตรที่ออกแบบสำาหรับผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่รับผิดชอบและประสบการณ ์
ในการให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการกำากับดูแล การให้ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ หรือการประเมิน 

การควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลองค์กร  
และการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการให้คำาปรึกษาและการให้ความเชื่อมั่นในเรื่องดังกล่าว

9

ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย  
(Certified Professional Internal Audit of Thailand:CPIAT)

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านการตรวจสอบภายใน 1

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
(Certified Public Accountant:CPA) ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการบัญชี การสอบบัญชี กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำาและตรวจสอบบัญชี

4

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
(Tax Auditor:TA) ประเทศไทย

เป็นผู้ที่มีความรู้วิชาการบัญชี วิชาการสอบบัญชี และความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1

ผู้ตรวจ/ผู้นำาการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสารสนเทศ  

(Information Security Management Systems  
Auditor/Lead Auditor: ISO/IEC 27001:2013)

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำาหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำาหนดในมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
สำาหรับสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 รวมถึงหลักการปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสารสนเทศ  

และหลักการพื้นฐานของการตรวจประเมินต่างๆ เพื่อดำาเนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO27001:2013

3

ผู้ตรวจ/ผู้นำาการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012  
ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

(Business Continuity Management System  
Auditor/Lead Auditor : ISO 22301:2012)

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำาหรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและจัดลำาดับความสำาคัญภัยคุกคามต่อธุรกิจตามมาตรฐานสากล 
เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเพื่อดำาเนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 22301:2012

2

ผู้ตรวจ/ผู้นำาการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 14001:2015  
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (CQI and IRCA Certified  

ISO 14001:2015 Lead Auditor)

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำาหรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำาแนะนำาการบริหารจัดการ 
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลภาวะ และปฏิบัติตามพันธกิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามมาตรฐานสากล ISO14001:2015

1

โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกจ�านวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับวุฒิบัตร CIA CISA และ CFE (Certified Fraud Examiners)  
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
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รายงานคณะกรรมการ 
พัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืนประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณประสัณห์ เชื้อพานิช ประธาน  
คณุสมประสงค์ บุญยะชยั และคณุสมชยั เลิศสุทธวิงค์ กรรมการ 

ในปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืนมีการประชุม
ท้ังหมด 4 ครั้ง สาระส�าคัญของการปฎิบัติหน้าท่ีในปี 2562 มี
ดังต่อไปนี้

การบูรณการหลักการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการได้บรณูาการหลักการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนใน
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้ตระหนัก
ถึงความส�าคัญ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ
บาล (Environmental, Social, and Governance :ESG) ที่
เกีย่วข้องกับบริษัทและการด�าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง เพื่อ
ปรบัปรงุรวมถงึการก�าหนดประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัการปฎบิตังิาน
ของผูร้บัเหมาเพื่อด�าเนินการวางแผน ก�าหนดแนวทางแก้ไขและ
ป้องกนัการละเมดิสทิธมินษุยชนในด้านต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึ้นจาก
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การดำาเนินโครงการตามกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการเห็นชอบการด�าเนินโครงการตามกลยุทธ์ด�าเนิน
ธุรกิจอย่างย่ังยืนของกบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการ
ส�าคัญ คือ โครงการความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์ (Cyber Wellness) เพื่อส่งเสริมเยาวชน นกัเรียน 
ครู ตลอดจนสถานการศึกษา ในการใช้อินเตอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั และโครงการจดัการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เพื่อส่งเสริมการลดและการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

(นายประสัณห์ เชื้อพานิช)
ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

-
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การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เอไอเอสก�าหนดกลยุทธ์ ในการด�าเนินธุรกิจสู่การ
พัฒนาและเติบโตอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับการมุ่ง
พัฒนาบริการด้านดิจิทัลไลฟ์ โดยใช้ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี การบริหาร
ความสัมพนัธ์ รวมถงึโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
การเติบโตอย่างแขง็แกร่งให้กับธรุกจิ พร้อมให้ความ
ส�าคญักับการตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัย
ส�าคญั เพื่อสร้างผลกระทบเชงิบวกท้ังด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสงัคมและด้านส่ิงแวดล้อม ผ่านกลยทุธ์ 7 ด้านสู่
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

เอไอเอสผนวกกลยุทธ์ 7 ด้านสู่การด�าเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืน เข้าสู่กระบวนการด�าเนินธรุกิจ ต้ังแต่การ
ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน การก�ากับดแูลกิจการ 
การพัฒนาสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ
นวัตกรรมและบุคลากร โดยวางเป้าหมายในระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาว พร้อมก�าหนดตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน 
โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงาน
การพฒันาธรุกิจอย่างย่ังยืนท่ี http://sustainability.
ais.co.th/th/report/sustainability-report

กลยุทธ� 7 ด�าน สู�การดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน

เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล�อม

ปกป�องระบบสารสนเทศและ
คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า

มุ�งพัฒนานวัตกรรม
ด�านดิจ�ทัล

พัฒนาและดูแลบุคลากร
แบบองค�รวม

ส�งเสร�มความเหมาะสมและ
ปลอดภัยในการใช�อินเทอร�เน็ต
และสังคมออนไลน�

5

ใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
เพ�่อลดปร�มาณคาร�บอน

ลดและกำจัดขยะ
อย�างถูกว�ธี7

สร�างสินค�าบร�การผ�านนวัตกรรมด�าน

ดิจ�ทัล เพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ตคนไทย

และเสร�มศักยภาพของภาคธุรกิจ

เสร�มสร�างและพัฒนาบุคลากรของเอไอเอสให�มี

ความพร�อมต�อการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจด�านดิจ�ทัล

ลดปร�มาณคาร�บอนจากกระบวนการ

ดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

และส�งเสร�มการใช�พลังงานหมุนเว�ยน

พัฒนาระบบการป�องกันภัยไซเบอร�

และการปกป�องข�อมูลส�วนบุคคล

ของลูกค�าที่เชื่อถือได�

2

มุ�งสร�างแบรนด�ที่ส�งเสร�มการใช�อินเทอร�เน็ตและสังคม

ออนไลน�อย�างเหมาะสมและปลอดภัยแก�ผู�ใช�งาน

ลดและร�ไซเคิลของเสียจากการดำเนินธุรกิจ

และส�งเสร�มให�คนไทยร�วมกันกำจัด

ขยะอิเล็กทรอนิกส�อย�างถูกว�ธี

631

สร�างคุณค�าในการเข�าถึง
เทคโนโลยีให�แก�ชุมชนและสังคม

ยกระดับคุณภาพความเป�นอยู�ของชุมชน

และลดความเหลื่อมล�าทางสังคม 

ด�วยโครงสร�างพ�้นฐานและโซลูชั่นด�านดิจ�ทัล

4

กลยุทธ์ 7 ด้าน สู่การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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http://sustainability.ais.co.th/th/report/sustainability-report
http://sustainability.ais.co.th/th/report/sustainability-report


รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ารายการกับบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1) 
คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมัตใินหลักการเมือ่วนัที ่13 สิงหาคม 
2551 ให้ฝ่ายจัดการมีอ�านาจเข้าท�ารายการระหว่างกันท่ีมี
เงื่อนไขการค้าท่ัวไปหากธรุกรรมเหล่าน้ันมข้ีอตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดยีวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท�ากับคูสั่ญญาท่ัวไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจาก
อิทธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันน้ัน บริษัทจะยึด
แนวปฏบัิติเช่นเดยีวกันกับการท�ารายการอ่ืน ๆ  ท่ัวไป โดยมกีาร
ก�าหนดอ�านาจของผู้มสิีทธิอนุมติัตามวงเงินท่ีก�าหนด นอกจาก
น้ัน คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงยังท�าหน้าท่ี
เป็นผู้สอบทานการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัท
ย่อยกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกันเป็นประจ�าทกุไตรมาส เพื่อขจดัความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมเป็นส�าคัญ 

รายการระหว่างกันของบริษทัในอนาคตจะเป็นรายการท่ีด�าเนิน
การตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตาม
กลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทกับกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ส�าหรับงวดบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจ
สอบและคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัความเส่ียงท�าหน้าท่ี
สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ท�ารายการดัง
กล่าวเพ่ือประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญดังเช่นท่ีท�ากับบุคคล
ภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล 
และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธรุกิจน้ันๆ แล้ว 
รายการที่เกี่ยวโยงกันส�าหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

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

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
ในสัดส่วนร้อยละ 40.45
- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
2. นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
3. นายกานต์ ตระกูลฮุน

บริษัทย่อยมีการชำาระค่าบริการและชำาระ
ดอกเบี้ยจ่ายจากรายการหุ้นกู้ระยะยาว
แก่อินทัช

ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการและ 
จำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่อินทัช 

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ 
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

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

-
1.11
0.48

-
-
-
-

0.91
1.50
1.54

1.13
-

1.10
21.00

1.20
0.01
0.11

1.37
1.63

-
-

3.09
0.13
0.60

1.49
9.51
1.71

62.50

1.20
0.38
0.44

4.41
1.20

-
-

7.01
0.38
3.86

4.53
1.55
1.76

51.50

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
และจัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการ
และชำาระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่อินทัช 
ในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให ้
ผู้ ให้บริการรายอื่น
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

2. บริษัท ไทยคม จำากัด 
(มหาชน) (ไทยคม)

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  
ในสัดส่วนร้อยละ 41.13
- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายสมประสงค์ บุญยะชัย

บริษัทย่อยต้องชำาระค่าตอบแทนในอัตรา  
1,400,000 USD/ปี สำาหรับเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม (Transponder)  
บนดาวเทียมไทยคม 7 จากไทยคม สัญญา
มีผลถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 และ
มีการใช้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียม และพื้นที่สำาหรับติดตั้งอุปกรณ์
ดาวเทียม

ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท ์
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง
ได้จำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไทยคม 

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

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

-
-
-

-
-
-
-
-

1.40
0.48 
0.13 

59.93 
6.38 

- 
-

0.02

-
-
-

-
-
-
-
-

4.27
0.33 
1.92 

 
47.12 
9.00 
0.11 
5.90
2.90

-
0.19
0.17

-
-
-
-
-

6.63 
0.96 
2.56 

 
55.81 
4.92 
0.08 
0.90
2.14

ไทยคมเป็นผู้ ให้บริการเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียมรายเดียว 
ในประเทศไทย 

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ
จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่
ไทยคมในอัตราเดียวกันกับลูกค้า
ทั่วไป

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการให้แก่ไทย
คมในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

3. บริษัท ไอ.ที.  
แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จำากัด   
(ไอทีเอเอส)

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  
ร้อยละ 100

บริษัทย่อยว่าจ้างไอทีเอเอสในการดูแล
จัดการและพัฒนาระบบ SAP 
ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่
ไอทีเอเอส

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-
-

-
-
-

0.75
0.08
0.01

81.86
24.46
14.50

-
-
-

-
-
-

1.51
0.17
0.21

109.90
10.21
23.08

-
0.04
0.04

-
-
-

1.61
0.15
0.55

142.84
66.43
55.32

ไอทีเอเอสให้บริการเกี่ยวกับการ
พัฒนาโปรแกรม และการดูแล
จัดการระบบ SAP รวมถึงค่าบำารุง
รักษา มีบริการที่ดี รวดเร็ว และ
ราคาสมเหตุสมผล 

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป
 

บริษัทย่อยชำาระค่าที่ปรึกษาให้แก่ไอที
เอเอสโดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ
ลักษณะงาน และระดับของที่ปรึกษา
โดยเป็นอัตราเดียวกันกับราคาของ
บริษัทที่ปรึกษาระบบ SAP รายอื่น  
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

4. กลุ่มบริษัท SingTel  
Strategic Investments 
Private Limited 
(SingTel) 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
ร้อยละ 23.32

บริษัทย่อยทำาสัญญากับบริษัทในกลุ่ม 
SingTel ดังนี้
- บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่าง
ประเทศ (IR) 
- บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (IPLC) และบริการเสริม (Content)

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-
-

-
-

41.80
-

25.98

139.26
20.96

-
-

0.42

-
19.69

191.91
0.67

151.46

268.53
60.79

-
-

0.42

-
8.82

125.17
3.83

40.62

280.92
33.11

การทำาสัญญาให้บริการ ซึ่งเป็น
ราคาที่ต่างฝ่ายต่างกำาหนดในการ
เรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งบริษัทคิด
จากผู้ ให้บริการรายอื่น

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR 
และค่าบริการเสริม (Content) ใน
อัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น

บริษัทย่อยชำาระค่า IPLC, ค่า IR, 
ค่าบริการเสริม (Content) ในอัตรา
เดียวกันกับผู้ ให้บริการรายอื่น 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

5. บริษัท ไทย แอดวานซ์  
อินโนเวชั่น จำากัด   
(ทีเอไอ)

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยทางอ้อม

บริษัทย่อยว่าจ้างให้ทีเอไอเป็นสื่อโฆษณา 
ผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียม 
ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่แก่ทีเอไอ

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 
ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-
-

-
-

0.06
0.04
0.04 

-
-

-
-
-
 

-
-

0.04
-

0.01 

-
-

-
-
-
 

-
-

0.04
0.03
0.03 

2.31
2.60

ทีเอไอมีความชำานาญในการบริการ
สื่อโฆษณา บริการขายเนื้อหา 
(Content) ผ่านช่องสัญญาณ 
จานดาวเทียม รวมถึง เป็นผู้จำาหน่าย
อุปกรณ์จานรับสัญญานดาวเทียม  

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

6. บริษัท ลาว  
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ 
จำากัด (แอลทีซี) 

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยทางอ้อม

บริษัทย่อยร่วมมือกับแอลทีซีในการ
ให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่าง
ประเทศ(IR)

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-

-
-

14.32
26.69

5.91
0.39

-
-

-
-

26.81
2.23

3.73
0.37

-
-

-
-

26.71
2.91

5.04
0.52

แอลทีซีดำาเนินธุรกิจโทรคมนาคม
ในประเทศลาว ให้บริการโทรศัพท์
พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ
อินเตอร์เน็ต และบริการข้ามแดน
อัตโนมัติระหว่างประเทศ โดยอัตรา
ค่าโรมมิ่งที่คิดเป็นอัตราเทียบเคียง
ได้กับราคาตลาด

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR 
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยชำาระค่า IR ให้แก่แอลทีซ ี
ในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ ให้
บริการรายอื่น
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

7. บริษัท อุ๊คบี จำากัด  
(อุ๊คบี)

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง  
ในสัดส่วนร้อยละ 20.94

บริษัทย่อยว่าจ้างอุ๊คบีสำาหรับการให้
บริการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ผ่านบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดย
ชำาระค่าบริการเป็นรายเดือน 
ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่
อุ๊คบี

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-

 
-
-

1.80
0.22

 
23.71
6.47

-
-

 
-
-

1.29
0.19

 
4.27
1.17

-
-

 
-
-

0.93
0.12

 
0.43
1.72

อุ๊คบีดำาเนินธุรกิจนำาเสนอสิ่งตีพิมพ์
ดิจิตอล (Digital Publication) 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) เช่น หนังสือ นิตยสาร 
หรือ หนังสือพิมพ์บนสมาร์ทโฟน, 
แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ 

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการเสริม 
(Content) ให้แก่อุ๊คบี ในอัตรา 
ร้อยละของรายได้ที่บริษัทได้รับ  
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ ให้บริการ
ข้อมูลประเภทเดียวกัน 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

8. บริษัท อินฟอร์เมชั่น 
ไฮเวย์ จำากัด (ไอเอช)

มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น 
โดยทางอ้อม

ไอเอช ให้บริการสิ่งอำานวยความสะดวก  
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและโครง
ข่ายสื่อสัญญาณ โทรคมนาคมแก่บริษัท
ย่อยขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์
แก่ไอเอช

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการบริการ

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

-
 

-
-
-
-
-

0.04
 

241.14
22.15
6.37

76.70
14.48 

-
 

-
-
-
-
-

0.04
 

88.61
33.95 
4.63

53.58
-

-

-
-
-
-
-

0.05

82.31
10.22 
2.77

29.41
- 

ไอเอชให้บริการสิ่งอำานวยความ
สะดวก ภายใต้สัญญาเช่าทางการ
เงินและโครงข่ายสื่อสัญญาณ
โทรคมนาคม

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการโครงข่าย
สื่อสัญญาณโทรคมนาคมแก่ไอเอช
ในอัตราเดียวกันโดยเป็นอัตราที่
เทียบเคียงได้กับผู้ ให้บริการรายอื่น
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

9. บริษัท ธนาคารกรุงไทย 
จำากัด(มหาชน) (เคทีบี)

- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงินแก่
บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท ์
แก่ธนาคารกรุงไทย

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. เงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยรับ
2. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
4. หุ้นกู้
5. เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยจ่าย

-
-
-

0.49
-
-
-
-

86.47
-

0.47

101.30
0.14
0.08

29.00
11.85

-
-
-

0.87
-
-
-
-

17.50
1.75
3.39

167.37
0.10

27.18
-

3,040.68

-
-
-

0.88
-
-
-
-

24.26
-

1.13

177.87
0.11

40.39
20.00

3,188.81

ธนาคารกรุงไทยประกอบธุรกิจให้
บริการทางการเงิน เช่น ด้านการรับ
ฝากเงิน การให้สินเชื่อ เป็นตัวกลาง
การชำาระเงิน และบริการอื่นๆ

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ
จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารจากเคทีบีและดอกเบี้ยจ่าย
จากการกู้ยืมโดยเป็นอัตราที่เทียบ
เคียงได้กับธนาคารพาณิชย์อื่น

10. บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง 
จำากัด (ไฮ ช็อปปิ้ง)

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยทางอ้อม

บริษัทย่อยมีการให้บริการและจำาหน่าย 
โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไฮ ช็อปปิ้ง

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น

-
-

-

0.73
0.08

-

-
-

-

3.33
0.88

0.03

-
-

-

6.20
0.31

-

ไฮ ช็อปปิ้งประกอบธุรกิจทางด้าน
ดิจิตอลคอนเทนต์ที่นำาเสนอให้ 
ผู้บริโภคเข้าถึงรายละเอียดของ
สินค้าและบริการโดยใช้สื่อทีวี 
โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ตและ
ช่องทางสื่อโฆษณาอื่น

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ
จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

11. บริษัท ทีซี  
บรอดคาสติ้ง จำากัด  
(ทีซีบี) 

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยทางอ้อม

ทีซีบีให้บริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียม 
และสัญญาณโทรทัศน์แก่บริษัทย่อย

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 
- 
-

5.65
0.36

 
- 
-

12.01
0.49

 
- 
-

5.58
0.50

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการอุปกรณ์
ระบบดาวเทียมและสัญญาณ
โทรทัศน์แก่ทีซีบีในอัตราเดียวกันกับ
การจ่ายให้ผู้ ให้บริการรายอื่น

12. บริษัท กอล์ฟดิกก์ 
จำากัด (GOLFD)

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง  
ในสัดส่วนร้อยละ 25.00

บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่
กอล์ฟดิกก์

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-

-
-

0.08
0.01

0.02
0.35

-
-

-
-

0.09
0.02

-
0.42

-
-

-
-

0.12
-

0.17
0.26

กอล์ฟดิกก์เป็นผู้ ให้บริการ
แพลตฟอร์มการจองสนามกอล์ฟ
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

13. บริษัท อมตะ  
เน็ทเวอร์ค จำากัด  
(เอเอ็น)

มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น 
โดยทางอ้อม

เอเอ็นให้บริการเช่าวงจรโทรคมนาคม 
แก่บริษัทย่อย

ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการด้านการ
บริหารงานและมีการให้บริการโทรศัพท์
แก่เอเอ็น

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
4. ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

- 
-
-
-

-
-

0.04
1.78
7.55
6.60

0.26
0.88

- 
-
-
-

-
-

0.29
6.00
0.56

-

16.11
1.96

-
-
-
-

-
-

1.81
5.95
1.14

-

26.38
8.11

เอเอ็นเป็นผู้ ให้บริการโครงข่าย 
โทรคมนาคมภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไปและให้บริการ 
ค่าบริหารงานในอัตราที่ตกลงกัน

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการเช่าวงจร
โทรคมนาคมแก่เอเอ็นในอัตรา
เดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ ให้บริการ
รายอื่น
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ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

14. บริษัท วงใน มีเดีย 
จำากัด (วงใน) 

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง 
ในสัดส่วนร้อยละ 9.54

บริษัทย่อยว่าจ้างวงในเพื่อให้บริการสร้าง
และออกแบบเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน 

ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์
แก่วงใน

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-

-
-  

0.01
-

2.41
-

-
-

-
-

0.02
-

3.36
-

-
-

-
-  

0.28
0.09

4.71
0.27

วงในเป็นผู้ ให้บริการแอพพลิเคชั่น 
บนสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับร้านอาหาร 
ความสวยความงาม และสปา  
ในประเทศไทย

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการ  
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการตลาด
แก่วงในในอัตราเดียวกันกับการ
จ่ายให้ผู้ ให้บริการรายอื่น

15. บริษัท ดิจิโอ 
(ประเทศไทย) จำากัด  
(ดิจิโอ)

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง 
ในสัดส่วนร้อยละ 8.05

บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ดิจิโอ

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-
-

0.06
0.01  

-
- 

1.41
0.81 

-
- 

5.88
0.58 

ดิจิโอเป็นผู้ ให้บริการในการชำาระ
เงินผ่านบัตรเครดิต โดยใช้อุปกรณ์
เชื่อมต่อผ่านบนสมาร์ทโฟน 
บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

16. บริษัท บีอีซี เวิลด์  
จำากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (บีอีซี)

- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายสมประสงค์ บุญยะชัย

บริษัทย่อยว่าจ้างบีอีซีในการให้บริการเสริม
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์
แก่บีอีซี

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 
-
-
-

-
-

 
0.56

-
0.07

12.66
0.40

 
-
-
-

-
-

8.56
-

1.65

9.35
0.98

 
-
-
-

-
-

 
6.26
0.07
0.49

6.52
1.02

บริษัทย่อยของบริษัทบีอีซีเวิลด์  
ได้ ให้บริการรายการโทรทัศน์และ
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์อื่นผ่าน 
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการเสริม 
(Content) ให้แก่ บีอีซี  ในอัตรา
ร้อยละของรายได้ที่บริษัทได้รับ  
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ ให้บริการ
ข้อมูลประเภทเดียวกัน 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

17. การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย 
และบริษัทย่อย 
(เอ็มอาร์ทีเอ)

- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

เอ็มอาร์ทีเอบริการให้เช่าแก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์
แก่เอ็มอาร์ทีเอ

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-
-

-
-

0.10
-

0.05

9.00
0.32

 
-
-
-

-
-

 
0.37
0.26                        
0.03

54.09
0.51

 
-
-
-

-
-

 
1.49
0.24
0.16

60.12
9.65

กลุ่มบริษัทเอ็มอาร์ทีเอเป็นองค์กร
ชั้นนำาในการให้บริการขนส่งมวลชน
ที่มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ
จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการเช่า  
(ค่าเช่าพื้นที่สถานีฐานและค่าไฟ) 
ให้แก่เอ็มอาร์ทีเอในอัตราเดียวกัน
กับผู้ ให้เช่ารายอื่น 

18. บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย  
จำากัด(มหาชน) และ
บริษัทย่อย (เอสซีจี)

- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายกานต์ ตระกูลฮุน

เอสซีจีบริการให้เช่าแก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์และ
จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอสซีจี

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

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

 
-                         
-
-

-
-
-
-

 
42.85                         
0.46
4.47

1.01
-
-
-

 
-                         
-
-

-
-
-
-

 
50.81                         

-
6.37

0.09
7.96
2.39

255.00

 
-                         
-
-

-
-
-
-

 
51.43                         
0.03
6.17

0.03
2.91

-
-

กลุ่มบริษัทเอสซีจีเป็นบริษัท
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ
จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการเช่า  
(ค่าเช่าพื้นที่สถานีฐานและค่าไฟ) 
ให้แก่เอสซีจี ในอัตราเดียวกันกับ 
ผู้ ให้เช่ารายอื่น 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

19.บริษัทแรบบิท –  
ไลน์ เปย์ จำากัด  
(อาร์แอลพี)

มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น 
โดยทางอ้อม

* วันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัท 
แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำากัด ได้
ลงทุน บริษัทแรบบิท–ไลน์ เปย์ 
จำากัด มีสัดส่วนการถือหุ้น 
ร้อยละ 33.33

อาร์แอลพีให้บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์แก่
บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่แก่อาร์แอลพี

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 

-                         
-

-
-

 
-
-                     

-
-

 

-                         
-

-
-

1.55
1.45                     

18.30
17.79

 
-                         
-

-
-

 

3.75
0.86                     

24.69
4.54

อาร์แอลพีให้บริการเงิน 
อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อรองรับการให้
บริการแก่ลูกค้าในเศรษฐกิจแบบ
ดิจิทัล

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการ  
(เงินอิเล็กทรอนิคส์, ระบบการจ่าย
เงินอิเล็กทรอนิคส์) ให้แก่อาร์แอลพ ี
ในอัตราเดียวกันกับผู้ ให้บริการ
รายอื่น 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

20. บริษัท โอสถสภา 
จำากัด (มหาชน)  
(โอเอสพี)

- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายสมประสงค์ บุญยะชัย

บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่โอเอสพี

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. ดอกเบี้ยจ่าย

-
-

-
-

0.19
0.07

0.10
-

-
-

-
-

5.07
0.68

0.20
-

-
-

-
-

9.35
2.44

0.16
0.03

โอเอสพีประกอบธุรกิจสินค้าอุปโภค
บริโภค โดยเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มที่ ไม่ผสมแอลกอฮอล์
และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล
บางชนิด

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยชำาระค่าบริการเช่า  
(ค่าเช่าพื้นที่สถานีฐานและค่าไฟ) 
ให้แก่โอเอสพี ในอัตราเดียวกันกับ
ผู้ ให้เช่ารายอื่น
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รายงานทางการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงาน
ประจ�าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท�าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชท่ีีเหมาะสม และถอืปฏบิติั
อย่างสม�า่เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงั และประมาณการ
ท่ีดทีีสุ่ดในการจดัท�า รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่�าคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทัได้จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียง และให้มีและ
ด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสิทธิผล 
เพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติ
อย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อ
ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร

ความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่าง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ในการ
ตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 
โดยรวมอยู่ในระดบัดเีป็นทีน่่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่
มั่น อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ิน
สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อได้ โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป และปฏบัิติถกูต้องตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ

-

นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-
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รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยา
บรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลัก
ฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.4 บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ได้น�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จาก
สัญญาที่ท�ากับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ โดย
กลุ่มบริษัทและบริษัทเลอืกใช้วิธีรบัรูผ้ลกระทบสะสมย้อนหลังจาก
การปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นรายการ
ปรับปรุงก�าไรสะสมต้นงวดของงวดปัจจุบัน ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคญัท่ีสดุตาม
ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน 
ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ
เห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ�ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทนุ
รวมและเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผู้ถอืหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิจการส�าหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการ
เงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถงึสรปุนโยบายการบัญชท่ีีส�าคญั

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และผลการ
ด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวนัเดยีวกันโดยถกูต้อง
ตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

การรับรู้รายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการบันทึกรายได้ให้ถูกต้องภายใต้ระบบ 
ที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของราคา รวมทั้งมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทมีความซับซ้อน ข้าพเจ้า 
ได้ให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบรายได้ในประเด็นดังต่อไปนี้

• การบัญชีและการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ในระหว่างปี 
• ความถูกต้องของการรับรู้รายได้

นโยบายการบัญชีส�าหรับการรับรู้รายได้ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17 

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญ รวมถึง
• ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของ 

การควบคุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้และบันทึกรายได้ นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมที่เป็นอัตโนมัติ และการควบคุมการถ่ายโอนข้อมูล 
ระหว่างโปรแกรม การใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ประเมินกระบวนการควบคุมภายในในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ การเริ่มต้นของแผนงานใหม่ 
และการน�าเข้าข้อมูลนั้นในระบบเรียกเก็บเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเรื่องการเข้าถึงข้อมูล 
และการจัดการการควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบดังกล่าว

• เลือกรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและตรวจสอบตัวอย่างการลดยอดและ 
การให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงิน รวมถึงตรวจสอบตัวอย่างการรับช�าระเงินกลับไปยังใบแจ้งหนี้

• ตรวจสอบการกระทบยอดที่ส�าคัญโดยผู้บริหารจากระบบทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไปยังระบบเรียกเก็บเงิน 
และบัญชีแยกประเภท เพื่อประเมินความถูกต้องและครบถ้วนของรายได้ 

• ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกบัญชีที่จัดท�าขึ้นด้วยมือและบันทึกเข้าบัญชีรายได้ เพื่อระบุรายการที่ผิดปกติ
• ตรวจสอบกับข้อสมมติฐานและการประมาณการที่ส�าคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้น 

ในระหว่างปี แต่ยังไม่มีการออกใบแจ้งหนี้ และรายการที่ได้รับเงินแล้ว แต่ยังมีภาระผูกพันที่จะให้บริการ 
แก่ลูกค้าในอนาคต

• ตรวจสอบความความถูกต้องของรายการปรับปรุงจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า” มาใช้
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สำาคัญ

กลุ่มบริษัทมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายและข้อพิพาททางการค้า ซึ่งท�าให้ต้อง 
ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการตั้งประมาณการหนี้สิน

การที่กลุ่มบริษัทประกอบกิจการภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งหาก กสทช.
ตีความ เปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับในการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี ข้อพิพาท ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการจ่ายค่าชดเชยได้ 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทมีการท�างานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงในการเกิดการขัดแย้งระหว่าง
บริษัทด้านการตีความเนื้อหาและเงื่อนไขตามสัญญาที่แตกต่างกัน

เหตุการณ์ส�าคัญ ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่ส�าคัญได้แสดงไว้ในในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 40

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญ รวมถึง
• ออกแบบและท�าการตรวจสอบเพื่อที่จะระบุคดีความและข้อพิพาทที่อาจจะท�าให้เกิดความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญ

ต่อกลุ่มบริษัทรวมถึงวิธีการต่อไปนี้
- สอบถามผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ส�าคัญ ข้อพิพาททางการค้า 

และคดีความที่ส�าคัญ 
- สอบทานรายงานการประชุมของผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
- ส่งจดหมายถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเกี่ยวกับสถานะของคดีความที่ส�าคัญ
- สอบทานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย

• พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้
- ท�าความเข้าใจในกลุ่มบริษัทและสภาพแวดล้อมของกลุ่มบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้
- กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ส�าหรับกลุ่มบริษัทและอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที่กลุ่มบริษัท 

ประกอบธุรกิจอยู่ และ
- วิธีการที่กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับนั้น
- สอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่า กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับแล้วหรือไม่  

และตรวจสอบจดหมายติดต่อกับผู้มีอ�านาจทางกฎหมาย เช่น กสทช. (ถ้ามี)

• ขอให้ผู้บริหารออกหนังสือรับรองว่า คดีความและข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นหรือมีความเป็นได้ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้น
มีการพิจารณาผลกระทบ เพื่อบันทึกบัญชีและเปิดเผยในการจัดท�างบการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อ
มั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการ
เงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามี
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องส่ือสารเรื่องดงักล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดแูลและฝ่าย
บริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการกำากับดูแล 
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถกูต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคมุภายในทีผู้่บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจดั
ท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการ

แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหาร
รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทและบริษทั
ในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนิน
งานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ี
จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนิน
งานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มหีน้าท่ีในการก�ากับดแูลมีหน้าท่ีในการก�ากับดแูลกระบวนการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเชือ่ม่ัน
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่
ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับ
สูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ี

ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถงึ

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏบิติังานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะ
สมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ
เส่ียงที่ ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่ง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิด
พลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเกีย่วกับการสมรูร่้วมคดิ การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัท
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชท่ีีผูบ้ริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชสี�าหรบั
การด�าเนินงานต่อเนือ่งของผูบ้ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยว
กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมนัียส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทและบริษทัใน
การด�าเนินงานต่อเนือ่งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอื
ถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลักฐานการสอบ
บัญชท่ีีได้รบัจนถงึวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชขีองข้าพเจ้า 
อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูก
ต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียว
กับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธรุกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน

รวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น 
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่
ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ
รวมถงึข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากับดแูลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากับดูแลเก่ียวกบัความ
สัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล 
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ท่ีมีนัยส�าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนด
เป็นเรื่องส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชเีว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิด
เผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดงักล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาด
การณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
-
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 19,636,627,466      9,066,888,356      1,975,219,680     330,502,410
เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 1,989,089,050        2,220,542,185      - -
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6, 35 18,297,896,427      19,241,653,605    1,825,357,904     1,786,094,183
สินทรัพยต์ามสัญญา 7 1,868,738,312        - - -
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - - 50,499,000,000   48,669,000,000
สินคา้คงเหลือ 8 4,828,455,683        3,822,985,486      - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 317,086,768           116,987,006         60,345,445          67,950,252
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 36 - 5,772,175             - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 204,257,782           429,844,303         4,913,629            53,738

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 47,142,151,488      34,904,673,116    54,364,836,658   50,853,600,583

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 24,612,629             17,793,644           - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 27,928,202,917   22,158,565,396
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 635,509,431           735,995,899         - -
เงินลงทุนระยะยาวอืน 11 67,032,210             59,976,210           46,999,310          47,999,310
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 125,510,307,301    130,211,973,802   69,709,331          217,277,086
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 13 - - - -
ค่าความนิยม 14 2,881,699,659        2,881,699,659      - -
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 15 103,074,017,347    111,749,059,137   - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 16 5,468,375,759        5,091,828,807      11,053,367          17,336,436
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 3,490,521,588        3,210,339,722      549,988,735        612,954,066
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,374,894,316        1,641,645,473      283,036,590        498,214,691

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 242,526,970,240    255,600,312,353   28,888,990,250   23,552,346,985
รวมสินทรัพย์ 289,669,121,728    290,504,985,469   83,253,826,908   74,405,947,568

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 18 - 5,900,000,000      - 2,900,000,000
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี หมุนเวยีนอืน 19, 35, 39 41,376,819,746      37,679,694,758    2,904,665,726     2,846,503,529
ประมาณการสาํหรับผลประโยชนต์อบแทนจ่าย 40 5,248,416,692        5,361,818,613      5,107,842,520     5,221,244,442
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 4,189,025,479        3,963,530,920      9,176,967            9,177,072
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 5 1,989,089,050        2,220,542,185      - -
ส่วนของหนี สินระยะยาว

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 24,871,789,053      11,203,598,605    15,326,846          10,504,755
ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม

คา้งจ่ายทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 24,490,134,874      3,971,753,447      - -
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 18, 35 - - 4,920,000,000     4,920,000,000
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,892,323,884        2,412,564,709      - -
หนี สินทางการเงินหมุนเวยีนอืน 36 140,659,105           - - -
หนี สินหมุนเวยีนอืน 57,041,933             50,952,575           - 3,539,189

รวมหนีสินหมุนเวยีน 105,255,299,816    72,764,455,812    12,957,012,059   15,910,968,987

หนีสินไม่หมุนเวียน
หนี สินระยะยาว 18, 35 69,171,920,043      92,029,626,131    15,422,866          25,999,851
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 2,859,529,007        2,253,764,390      329,248,695        263,096,606
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 20 37,298,912,437      63,516,140,746    - -
ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้ 1, 20 3,283,532,804        - - -
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 2,405,757,999        2,272,417,625      16,386,900          16,386,900

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 115,019,652,290    160,071,948,892   361,058,461        305,483,357
รวมหนีสิน 220,274,952,106    232,836,404,704   13,318,070,520   16,216,452,344

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 22

ทุนจดทะเบยีน
หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 4,997,459,800        4,997,459,800      4,997,459,800     4,997,459,800

   ทุนทีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ชาํระครบแลว้ 24 2,973,178,632        2,973,095,330      2,973,178,632     2,973,095,330

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22 22,386,069,897      22,372,276,085    22,386,069,897   22,372,276,085

ส่วนตํากวา่ทุนอืน
ส่วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 38 (669,657,282)          (668,455,415)        - -

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 500,000,000           500,000,000         500,000,000        500,000,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 43,725,576,066      32,005,107,623    43,725,576,066   32,005,107,623

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 24 350,931,793           339,016,186         350,931,793        339,016,186
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 69,266,099,106      57,521,039,809    69,935,756,388   58,189,495,224

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 128,070,516           147,540,956         -                -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 69,394,169,622      57,668,580,765    69,935,756,388   58,189,495,224

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 289,669,121,728    290,504,985,469   83,253,826,908   74,405,947,568

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 26, 35 150,128,820,094    144,004,927,501     1,727,511,000     1,733,820,000
รายไดจ้ากการขาย 35 30,764,865,144      25,850,919,656       -                -
รวมรายได้ 180,893,685,238    169,855,847,157     1,727,511,000     1,733,820,000

ต้นทุน
ตน้ทุนการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 30, 35 (81,487,209,457)    (76,700,066,883)      (1,341,462,262)    (1,185,153,576)
ตน้ทุนขาย (30,412,235,356)    (26,755,621,910)      -                -
รวมต้นทุน (111,899,444,813)   (103,455,688,793)    (1,341,462,262)    (1,185,153,576)

กําไรขันต้น 68,994,240,425      66,400,158,364       386,048,738        548,666,424
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 30 (7,861,311,589)      (9,549,510,004)        (1,710,419)          (1,251,230)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30 (19,879,238,500)    (16,745,333,213)      (192,516,104)       (375,886,050)
รวมต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (27,740,550,089)    (26,294,843,217)      (194,226,523)       (377,137,280)

กําไรจากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 41,253,690,336      40,105,315,147       191,822,215        171,529,144
รายไดด้อกเบีย 27, 35 197,602,961           164,949,049            610,340,003        838,310,045
รายไดอื้น (กลบัรายการ) 28, 35 648,896,450           695,878,287            67,516,380          (1,162,752,777)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ 9, 10 (85,867,508)           (122,974,184)           30,590,075,960   30,044,590,383
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 308,410,189           118,631,111            2,786,812            995,394
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 35 (144,365,024)         (177,470,136)           (144,335,024)       (157,857,302)
ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 (4,776,605,533)      (5,147,685,400)        (72,649,111)         (105,657,456)

กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 37,401,761,871      35,636,643,874       31,245,557,235   29,629,157,431
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 32 (6,209,242,358)      (5,922,538,911)        (55,986,548)         53,020,706
กําไรสําหรับปี 31,192,519,513      29,714,104,963       31,189,570,687   29,682,178,137

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบกำาไรขาดทุน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)131

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 31,189,570,687      29,682,178,137       31,189,570,687   29,682,178,137
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,948,826              31,926,826              -                -

กําไรสําหรับปี 31,192,519,513      29,714,104,963       31,189,570,687   29,682,178,137

กําไรต่อหุ้น (บาท) 33
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 10.49                     9.98                        10.49                   9.98
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 10.49                     9.98                        10.49                   9.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบกำาไรขาดทุน (ต่อ)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับปี 31,192,519,513 29,714,104,963 31,189,570,687 29,682,178,137
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 21 279,643,232       -              34,893,915         -
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย 10 -             -              195,825,589       -
ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 32 (55,778,079)       -              (6,978,783)         -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 223,865,153       -              223,740,721       -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 31,416,384,666 29,714,104,963 31,413,311,408 29,682,178,137

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 31,413,311,408 29,682,178,137 31,413,311,408 29,682,178,137
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,073,258 31,926,826 -             -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 31,416,384,666 29,714,104,963 31,413,311,408 29,682,178,137

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)132

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



หมายเหตุ ส่วนตํากว่าทุนอืน

ส่วนตําจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กาํไรจาก รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน อืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 2,973,095,330   22,372,276,085   -                500,000,000      24,174,742,689    139,053,886      161,186,663      300,240,549      50,320,354,653    106,433,070      50,426,787,723

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -              -                -                -               -                 38,775,637        -               38,775,637        38,775,637           -               38,775,637

เงนิปันผลจ่าย 34, 35 -              -                -                -               (21,851,813,203)  -               -               -               (21,851,813,203)   (665,722)            (21,852,478,925)

รวมเงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -                -                -               (21,851,813,203)  38,775,637        -               38,775,637        (21,813,037,566)   (665,722)            (21,813,703,288)

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการลงทุนในบริษทัย่อย 38 -              -                -                -               -                 -               -               -               -                 220,476,756      220,476,756

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ย 38 -              -                (668,455,415)      -               -                 -               -               -               (668,455,415)        (210,629,974)     (879,085,389)

รวมการเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -              -                (668,455,415)      -               -                 -               -               -               (668,455,415)        9,846,782          (658,608,633)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -                (668,455,415)      -               (21,851,813,203)  38,775,637        -               38,775,637        (22,481,492,981)   9,181,060          (22,472,311,921)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสําหรับปี -              -                -                -               29,682,178,137    -               -               -               29,682,178,137    31,926,826        29,714,104,963

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -              -                -                -               29,682,178,137    -               -               -               29,682,178,137    31,926,826        29,714,104,963

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 2,973,095,330   22,372,276,085   (668,455,415)      500,000,000      32,005,107,623    177,829,523      161,186,663      339,016,186      57,521,039,809    147,540,956      57,668,580,765

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)133

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



หมายเหตุ ส่วนตํากว่าทุนอืน
ส่วนตําจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กาํไรจาก รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน อืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิเดิม 2,973,095,330   22,372,276,085   (668,455,415)      500,000,000      32,005,107,623    177,829,523      161,186,663      339,016,186      57,521,039,809    147,540,956      57,668,580,765

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 2.4 -              -                -                -               1,355,917,425     -               -               -               1,355,917,425      33,674               1,355,951,099
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่ 2,973,095,330   22,372,276,085   (668,455,415)      500,000,000      33,361,025,048    177,829,523      161,186,663      339,016,186      58,876,957,234    147,574,630      59,024,531,864

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรือนหุน้ 22 83,302              13,793,812         -                -               -                 (13,877,114)       -               (13,877,114)       -                -               -
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -              -                -                -               -                 25,792,721        -               25,792,721        25,792,721           -               25,792,721
เงนิปันผลจ่าย 34, 35 -              -                -                -               (21,048,760,390)  -               -               -               (21,048,760,390)   (1,477,858)         (21,050,238,248)
รวมเงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 83,302              13,793,812         -                -               (21,048,760,390)  11,915,607        -               11,915,607        (21,022,967,669)   (1,477,858)         (21,024,445,527)

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย
การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ย 38 -              -                (1,201,867)          -               -                 -               -               -               (1,201,867)            (21,099,514)       (22,301,381)
รวมการเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -              -                (1,201,867)          -               -                 -               -               -               (1,201,867)            (21,099,514)       (22,301,381)
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 83,302              13,793,812         (1,201,867)          -               (21,048,760,390)  11,915,607        -               11,915,607        (21,024,169,536)   (22,577,372)       (21,046,746,908)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสําหรับปี -              -                -                -               31,189,570,687    -               -               -               31,189,570,687    2,948,826          31,192,519,513
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -              -                -                -               223,740,721        -               -               -               223,740,721         124,432             223,865,153
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -              -                -                -               31,413,311,408    -               -               -               31,413,311,408    3,073,258          31,416,384,666
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 2,973,178,632   22,386,069,897   (669,657,282)      500,000,000      43,725,576,066    189,745,130      161,186,663      350,931,793      69,266,099,106    128,070,516      69,394,169,622

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินรวม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้น    จัดสรรแล้ว สํารองสําหรับ กําไรจาก รวมองค์ประกอบ
ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน อืนของส่วนของ รวมส่วนของ
ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 24,174,742,689 139,053,886 161,186,663       300,240,549 50,320,354,653
รายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24 -             -               -             -                  38,775,637        -               38,775,637        38,775,637
เงินปันผลจา่ย 34, 35 -             -               -             (21,851,813,203)   -               -               -               (21,851,813,203)
รวมรายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -               -             (21,851,813,203)   38,775,637        -               38,775,637        (21,813,037,566)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -             -               -             29,682,178,137    -               -               -               29,682,178,137
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -             29,682,178,137    -               -               -               29,682,178,137
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 32,005,107,623 177,829,523 161,186,663 339,016,186 58,189,495,224

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้น    จัดสรรแล้ว สํารองสําหรับ กําไรจาก รวมองค์ประกอบ
ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน อืนของส่วนของ รวมส่วนของ
ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิเดิม 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 32,005,107,623 177,829,523 161,186,663       339,016,186 58,189,495,224

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 2.4 -             -               -             1,355,917,425 -               -               -               1,355,917,425
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่ 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 33,361,025,048 177,829,523 161,186,663 339,016,186 59,545,412,649

รายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรือนหุ้น 22 83,302             13,793,812         -             -              (13,877,114)       -               (13,877,114)       -
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24 -             -               -             -              25,792,721        -               25,792,721        25,792,721
เงินปันผลจา่ย 34, 35 -             -               -             (21,048,760,390)   -               -               -               (21,048,760,390)
รวมรายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 83,302             13,793,812         -             (21,048,760,390)   11,915,607        -               11,915,607        (21,022,967,669)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -             -               -             31,189,570,687    -               -               -               31,189,570,687
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -               -             223,740,721         -               -               -               223,740,721
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -             31,413,311,408    -               -               -               31,413,311,408
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 2,973,178,632 22,386,069,897 500,000,000 43,725,576,066 189,745,130 161,186,663 350,931,793 69,935,756,388

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กําไรสะสม

หน่วย : บาท
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 31,192,519,513 29,714,104,963 31,189,570,687 29,682,178,137
รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคา 12, 30 27,342,646,641 24,821,823,859 62,579,414 74,574,891
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15, 16, 30 9,886,173,071 9,057,267,056 6,401,580 10,486,524
รายไดด้อกเบีย 27, 35 (197,602,961) (164,949,049) (610,340,003) (838,310,045)
ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 4,776,605,533 5,147,685,400 72,649,111 105,657,456
(กลบัรายการ) หนี สงสัยจะสูญและหนี สูญ 6 2,520,818,756 2,174,515,136 (200,000) (1,013,216)
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 25,792,721 38,775,637 25,792,721 38,775,637
กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้

และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 8 (15,611,282) (151,790,130) - -
ขาดทุนจากอุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 952,433,692 635,294,073 - -
ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสัญญา 2.4 746,805,695 - - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอืน 11 1,000,000 - 1,000,000 -
(กาํไร) ขาดทุนจากการขาย และตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 177,909,650 2,255,237 35,557,433 (8,647,990)
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (416,414,806) 201,914,179 (499,486) 24,686,142
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย

และการร่วมคา้ 9, 10 85,867,508 122,974,184 (30,590,075,960) (30,044,590,383)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 844,012,892 188,448,953 110,446,463 28,106,147
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 6,209,242,358 5,922,538,911 55,986,548 (53,020,706)

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 84,132,198,981 77,710,858,409 358,868,508 (981,117,406)

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน
เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 231,453,135 422,091,345 - -
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (1,602,313,048) (3,889,748,918) 10,954,645 4,991,435
สินทรัพยต์ามสัญญา (920,605,134) - - -
สินคา้คงเหลือ (989,858,916) 307,110,764 - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 342,464,732 7,245,801 63,090,360 (2,479,928)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 266,751,157 260,384,837 215,178,101 22,184,384
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี หมุนเวยีนอืน 1,904,589,590 1,344,423,499 53,326,532 129,096,074
ประมาณการสาํหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย (113,401,922) - (113,401,922) -
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 225,494,559 553,848,683 (105) (6,735)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ (231,453,135) (422,091,345) - -
หนี สินหมุนเวยีนอืน 6,089,356 3,450,146 (3,539,189) (143,746)
สินทรัพย ์ (หนี สิน) ทางการเงินอืน 146,431,280 (401,038,134) - 4,273,549
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน (3,588,355) 23,411,135 - -

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 83,394,252,280 75,919,946,222 584,476,930 (823,202,373)
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (45,600,833) (25,551,782) (20,273,104) (9,918,501)
จ่ายภาษีเงินได้ (6,721,408,874) (6,762,700,249) (60,345,445) (67,950,252)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 76,627,242,573 69,131,694,191 503,858,381 (901,071,126)

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย 188,219,053 173,093,607 560,321,637 1,267,582,497
ซือทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (23,029,006,645) (20,197,787,650) (10,934,441) (26,923,095)
จาํหน่ายอุปกรณ์ 76,690,654 847,166,956 62,118,468 9,498,379
จ่ายชาํระใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 20 (4,020,000,000) (20,535,811,461) - -
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนสุทธิ 35 - - (1,830,000,000) (9,135,100,000)
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิมขึน 9 - (787,498,919) - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน 10 - - (1,000,000) (3,999,700)
เงินสดจ่ายสุทธิในการซือธุรกิจ - (3,375,339,629) - -
เงินลงทุนระยะยาวอืนเพิมขึนสุทธิ (8,056,000) (576,900) - -
รับเงินปันผล 7,799,974 - 26,373,181,453 30,540,494,539

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (26,784,352,964) (43,876,753,996) 25,153,687,117 22,651,552,620

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (3,106,139,500) (3,307,213,164) (63,706,504) (171,550,050)
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 18 (5,900,000,000) (850,000,000) (2,900,000,000) 2,900,000,000
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนสุทธิ 18, 35 - - - 280,000,000
รับเงินกูย้มืระยะยาว 18 2,000,000,000 3,000,000,000 - -
จ่ายชาํระหนี สินระยะยาว 18 (11,153,580,000) (2,887,953,863) - (2,827,953,863)
เงินสดรับจากการออกหุ้น - - 7,844,796 -
จ่ายชาํระหนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 (56,226,064) (55,685,731) (8,205,362) (16,898,416)
เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (22,301,381) (879,085,390) - -
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 300 - -
จ่ายเงินปันผล (21,050,238,248) (21,852,478,925) (21,048,760,390) (21,851,813,204)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (39,288,485,193) (26,832,416,773) (24,012,827,460) (21,688,215,533)

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนของยอดคงเหลือ
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ 15,334,694 (6,042,459) (768) (84,340)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 10,569,739,110 (1,583,519,037) 1,644,717,270 62,181,621
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 9,066,888,356 10,650,407,393 330,502,410 268,320,789
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 4 19,636,627,466 9,066,888,356 1,975,219,680 330,502,410

- -
ข้อมูลเพิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงนิสด

ยอดหนี คา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนและใบอนุญาตให้ใช้
คลืนความถีโทรคมนาคม 76,777,034,340 80,209,168,345 1,261,780 1,840,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุ สารบญั
1. การดาํเนินงานและขอ้มูลทัวไปของบริษทั
2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน
3. นโยบายการบญัชีทีสาํคญั
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5. เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ
6. ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน
7. สินทรัพยต์ามสัญญา
8. สินคา้คงเหลือ
9. เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
10. เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย
11. เงินลงทนุระยะยาวอืน
12. ทีดิน อาคารและอปุกรณ์
13. สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ
14. ค่าความนิยม
15. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม
16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน
17. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
18. หนี สินทีมีภาระดอกเบีย
19. เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน
20. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย
21. ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน
22. ทุนเรือนหุ้น 
23. ทุนสาํรองตามกฎหมาย
24. องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
25. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายได้
26. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและให้เช่าอปุกรณ์
27. รายไดด้อกเบีย
28. รายไดอื้น (กลบัรายการ)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุ สารบญั
29. กองทุนสาํรองเลียงชีพ
30. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
31. ตน้ทนุทางการเงิน
32. ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
33. กาํไรต่อหุ้น
34. เงินปันผล 
35. บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั
36. เครืองมือทางการเงิน
37. ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั
38. การซือธุรกิจ
39. ประมาณการหนี สินจากภาษีหัก ณ ทีจ่าย
40. เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั
41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
42. การอนุมตัิงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)138
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

1. การดําเนนิงานและข้อมูลทัวไปของบริษทั
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย และทีอยู่
จดทะเบียนตังอยูเ่ลขที 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือเดือนพฤศจิกายน 2534 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45  
(ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบคุคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32 (31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัและเป็นนิติบคุคลทีจดัตังขึนในประเทศสิงคโปร์

การประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ให้บริการทีปรึกษาและบริหารงานให้กบับริษทัยอ่ย และการประกอบธุรกิจทีสาํคญั
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) สรุปไดด้งันี

1) การเป็นผูด้ ําเนินงานและให้บริการสือสารข้อมูลผ่านสายโทรศพัท์ด้วยระบบ DATAKIT VIRTUAL 
CIRCUIT SWITCH โดยบริษัท แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชันส์ จาํกัด (“ADC”) ซึ งเป็น
บริษัทย่อยทางออ้ม ไดรั้บอนุญาตจากบริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้
ดําเนินกิจการบริการสื อสารข้อมูลโดยใช้ระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ในเขต
ชุมสายโทรศพัทน์ครหลวง ตามสัญญาฉบบัลงวนัที 19 กนัยายน 2532 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ ADC 
มีสิทธิและหนา้ทีปฏิบตัิตามเงือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอนกรรมสิทธิ ในบรรดาเครืองมือและอุปกรณ์
ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นทีได้กระทาํขึน หรือจดัหามาไวส้ําหรับดาํเนินการระบบ DATAKIT ให้แก่ทีโอที
ทนัทีทีติดตังเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ทีโอที ในอตัราร้อยละ
ของรายได้จากการให้บริการของระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ตามสัญญาและ
ผลประโยชน์อืนใดที พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใดๆ หรืออย่างน้อยเท่ากับ
ผลประโยชน์ตอบแทนขันตําต่อปีตามทีระบุไวใ้นสญัญา

ADC และ ทีโอที ไดต้กลงแกไ้ขสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ โดยทาํสัญญาแกไ้ขเพิมเติมฉบบัลงวนัที
25 กนัยายน 2540 ขยายระยะเวลาการอนุญาตใหด้าํเนินการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็น 25 ปี (สินสุดสัญญา
วนัที 24 กนัยายน 2565) และยกเวน้การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ตังแตว่นัที 25 กนัยายน 2540 
ทังนี ADC ไดอ้อกหุ้นสามญัจาํนวน 10.75 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาทให้กบั ทีโอที ในวนัที 17 มีนาคม 
2541 (ร้อยละ 11.23 ของจาํนวนหุน้ทังหมด) เพือแลกกบัสิทธิดงักล่าว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ทีโอที
มีสัดส่วนถือหุน้ใน ADC คิดเป็นร้อยละ 48.12 (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 48.12)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ADC และทีโอทีไดย้กเลิกสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ โดยทาํขอ้ตกลงยกเลิกสัญญา ลงวนัที 21 สิงหาคม 
2561 ซึ ง ADC ไดยุ้ติการให้บริการสือสารขอ้มูลแก่ผูใ้ช้บริการในวนัที 31 ธนัวาคม 2561 สิทธิและหนา้ที
ของ ADC ตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการให้ถือเป็นอนัยกเลิก ยกเวน้หนงัสือค ําประกนัจากธนาคารให้มี
ผลจนกว่า ADC จะพน้ข้อผูกพันหรือความรับผิดชอบตามสัญญาและ ADC จะต้องส่งมอบสินทรัพย์
บางส่วนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการให้แก่ทีโอที

2) การเป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใตค้ลืนความถี 2.1 GHz โดย บริษทั แอดวานซ์
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ซึ ง เป็น บริษัทย่อย ได้รับอนุญาตจากคณ ะกรรม การกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและ
ให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใตช่้วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 
2140 MHz - 2155 MHz ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัที 7 ธนัวาคม
2555 โดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตั งแต่วนัที 7 ธันวาคม 2555 ถึงวนัที 6 ธันวาคม 
2570 AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตา่ง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและใหบ้ริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุญาตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  1) ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ได้รับสิทธิตามใบอนุญาต
ดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2576 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดตา่ง ๆ และจ่ายคา่ธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความ ถี วิ ทยุคม นาคมระห ว่ าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญ าตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 2) (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 30 มิถุนายน 2559 ดว้ยราคาประมูลรวมทังสิน 
75,654 ลา้นบาทโดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที
30 มิถุนายน 2574 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ  และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนด
ในใบอนุญาต 
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 19 สิงหาคม 2561 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1740 MHz - 1745 MHz  และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุญาตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 3) (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 21 กนัยายน 2561 โดย AWN ไดรั้บสิทธิตาม
ใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 24 กันยายน 2561 ถึงวนัที 15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพันจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดตา่ง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต

การจดัสรรใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 700 MHz  

เมือวนัที 19 มิถุนายน 2562 AWN ได้รับการจัดสรรคลืนความถี 700 MHz จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ภายใตช่้วงคลืนความถีวิทยุ
คมนาคมระหวา่ง 723 MHz - 733 MHz  และ 778 MHz - 788 MHz กาํหนดระยะเวลา 15 ปี เริมตังแตว่นัที
1 ตุลาคม 2563 หรือจนกวา่จะกาํหนดเป็นอยา่งอืน ดว้ยราคารวมทังสิน 17,584 ลา้นบาท ตามเงือนไขและ
ขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นประกาศ กสทช. ลงวนัที 5 มิถุนายน 2562 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต AWN จะเริมชาํระ
งวดแรกไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเริมตน้การอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี 700 MHz สาํหรับงวดที 1 ชาํระ
เงินค่าคลืนความถีร้อยละ 10 ของราคาการอนุญาตให้ใช้คลืนความถี ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็นเงิน
ทังสิน 1,881 ลา้นบาท พร้อมหนังสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือ
ให้กบั กสทช. จาํนวนทีเหลือจะชาํระในปีทีสองถึงปีทีสิบ งวดละเท่า ๆ กนั พร้อมหนงัสือคําประกนัจาก
ธนาคารเพือค ําประกนัคา่คลืนความถีส่วนทีเหลือ

ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขก่อนการรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีฯใหถู้กตอ้งและครบถว้น
ภายในระยะเวลาทีกาํหนดแลว้ให้ถือว่า ผูข้อรับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯทีไดรั้บการจดัสรรคลืน
ความถีดงักล่าวนี สินสิทธิทีจะไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีฯ ตลอดจนตอ้งชดใชค้า่เสียหายเบืองตน้
เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า 2,638 ลา้นบาท และค่าเสียหายอืนทีเกิดจากการดาํเนินการเรียกคืนคลืนความถี
รวมถึงการไม่ไดรั้บสิทธิการแบ่งชาํระเงินตามทีระบุไวใ้นคาํสัง คสช. ที 4/2562โดยจะตอ้งกลบัไปชาํระ
เงินตามเงือนไขการชําระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz และเงินประมูลคลืนความถีส่วนเพิมตาม
หลกัเกณฑ์ทีระบุในประกาศของ กสทช. เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคม 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามเงือนไขเดิม
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ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นการประมูลเมือวนัที 28 มิถุนายน 2559 AWN ไดช้าํระเงินงวดแรก
เป็นจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 8,603 ลา้นบาท พร้อมวาง
หนังสือค ําประกนัจากธนาคารเพือค ําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือให้กบั กสทช. โดยเงินงวดที 2 
และ 3 อีกร้อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิมจะชาํระในปีทีสองและปีทีสามนับจากวนัจ่ายชาํระครั งแรก และ
ส่วนทีเหลือจะชาํระในปีทีสี

เมือวนัที 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคาํสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที 4/2562 ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช.”) พิจารณาแบ่งชาํระเงินจากการประมูลคลืนความถีทั งหมดทีผูรั้บใบอนุญาตให้ใช้
คลืนความถี 890-915 MHz/935-960 MHz ตอ้งชาํระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กนั โดยให้
ผูรั้บใบอนุญาตทีไม่สามารถชาํระเงินจากการประมูลคลืนความถีไดต้ามเงือนไขการชาํระเงินเดิมแจ้ง
ความจาํนงในการขอแบ่งชําระดังกล่าวไปยงั กสทช. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีคาํสังนี มีผลใช้บังคับ 
อยา่งไรก็ตามการขอแบ่งชาํระอยูภ่ายใตเ้งือนไขทีว่าผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งประสงคท์ีจะเขา้ร่วมขอรับ
การจดัสรรคลืนความถี 700 MHz ที กสทช. จะพิจารณาจดัสรรดว้ย

เมือวนัที 10 พฤษภาคม 2562 AWN ไดย้ืนหนงัสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สาํนกังาน กสทช.”) เพือแจง้ความประสงคข์อแบ่งชาํระเงิน
ประมูลคลืนความถี 900 MHz 

เมื อว ันที 19 มิ ถุนายน 2562 AWN ได้เข ้าร่วม ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อสาํนกังาน กสทช. และเป็นผูไ้ดรั้บจดัสรรคลืนความถี 700 MHz จาํนวน 1 ชุด
ซึ งต่อมา AWN ไดรั้บหนังสือจาก กสทช. ยืนยนัว่า AWN ได้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของคาํสัง คสช. ที
4/2562 ส่งผลให้ AWN ไดรั้บสิทธิในการแบ่งชาํระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขใหม่ที
ระบุในคาํสัง คสช. ที 4/2562 ดงักล่าว และแจง้ขอ้มูลการแบ่งชําระเงินออกเป็นสิบงวด งวดละเท่าๆกนั
ทังนี AWN ไดท้าํการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายของคลืนความถี 900 MHz 
โดยพิจารณาระยะเวลาการชาํระหนี ทีเปลียนแปลงไปและการเขา้ร่วมรับการจดัสรรคลืนความถี 700 MHz 
ผลต่างทีเกิดขึนจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคลืนความถี 900 MHz 
ตามเงือนไขเดิมและเงือนไขใหม่ รับรู้เป็นส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมรอ
รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยจะรับรู้เป็นส่วนหนึ งของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลืน
ความถี 700 MHz เมือ AWN ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 700 MHz 
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3) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาตกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ทีไม่ใชค้ลืนความถี ระดบัชาติ
ตามใบอนุญาตเลขที B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัที 20 มีนาคม 2560 โดยมีกาํหนดสินสุดวนัที
19 มีนาคม 2575 นอกจากนี SBN ไดรั้บใบอนุญาตจาก กสทช. สาํหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่อง
ต่าง ๆ  แต่ละฉบบัมีระยะเวลา 1 - 3 ปี ทั งนี  SBN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ และจ่าย
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต

4) บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกัด (มหาชน) (“CSL”)  บริษัทย่อยทางออ้ม ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาต                    
ด้านอินเตอร์เน็ต ประเภท 1 ประเภท 2 และ ด้านโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพือดําเนินการ                   
และให้บริการเกียวกับศูนย์ขอ้มูลอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ - ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
เพือการสือสารทังภายในประเทศและตา่งประเทศ และจาํหน่ายอปุกรณ์อินเตอร์เน็ต

ตามขอ้กาํหนดของ กสทช. หากผูไ้ดร้ับใบอนุญาตมิไดก้ระทาํการทีขดัต่อเงือนไขในใบอนุญาตโดยผิด
ในลกัษณะทีสาํคญัหรือเป็นความผิดทีร้ายแรง กสทช. จะพจิารณาการตอ่ใบอนุญาตตามขันตอนปกติ

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี

ประเทศที สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ชือกจิการ ลักษณะธุรกิจ กจิการจัดตัง 2562 2561

บริษัทย่อย
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้หบ้ริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั หยดุใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนที ไทย 98.55 98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์และการชาํระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด
ไทย 99.99 99.99 

บริษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99 99.99
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลือนที บนคลืนความถี

    2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผู ้จัดจําหน่ าย
โทรศัพท์ เคลื อนที  แล ะให้ บ ริการโท รศัพ ท์
ระหว่างประเทศ ให้ บริการ โท รคมน าคม
บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริการ
อินเตอร์เนต็

ไทย 99.99 99.99 
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ประเทศที สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ชือกจิการ ลักษณะธุรกิจ กจิการจัดตัง 2562 2561

บริษัทย่อย (ตอ่)
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค
จาํกดั

ผูใ้หบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการ 
โครงขา่ยกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์และ 
ใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องตา่ง ๆ

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ผู้นําเข้าและจัดจ ําหน่าย โทรศัพท์เคลือนทีและ
อุปกรณ์

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท์ จาํกดั ผูใ้หบ้ริการพืนที ทีดินและอาคาร รวมทังสิง
อาํนวยความสะดวกตา่งๆ

ไทย 99.98 99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ผูพ้ ัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม
ขอ้มูลสําหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลือนที

      (Content Aggregator) และให้ บริการ ใน การ
เรียกเกบ็และรับชาํระเงินจากลูกคา้

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ค จาํกดั

ผูใ้หบ้ริการจดัอบรมแก่บริษทัในกลุ่ม ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชัน
จาํกดั

ผูใ้หบ้ริการนายหนา้ประกนัภยั ไทย 99.99 99.99 

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค

คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั
ผู้ให้บริการสือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์

และ Optical Fiber 
ไทย 51.00* 51.00*

บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ตและบริการรับ-
ส่งสัญญาณผา่นดาวเทียมเพือการสือสาร และ
จาํหน่ายอุปกรณอิ์นเตอร์เน็ต

ไทย 99.58* 99.11*

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัพิมพแ์ละโฆษณาสมุด
รายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ

ไทย 99.99* 99.99*

บริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการผา่นระบบโทรศพัทเ์คลือนทีและ
พฒันาแอพพลิเคชัน

ไทย 99.99* 99.99*

บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จาํกดั ผูใ้หบ้ริการธุรกิจสือโฆษณาออนไลน์ ไทย 99.94* 99.94*

บริษัทร่วม
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั ผูใ้หบ้ริการโครงข่ายสือสัญญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00* 29.00*

การร่วมค้า
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผูพ้ฒันาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสง ไทย 60.00* 60.00*

บริษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ไทย 33.33* 33.33*

* สดัส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยทางออ้ม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงโดยสัดส่วนของความเป็นเจา้ของทีถือโดยบริษทัยอ่ย

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสาํคญักบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดงันัน งบการเงินนี
จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซึ งอาจเกิดขึนในกรณีทีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงาน
โดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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2. เกณฑ์การจัดทําและนาํเสนองบการเงิน
2.1 กลุ่มบริษัทและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดท ําขึ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที  1 (ปรับปรุง 2561)  
เรือง “การนาํเสนองบการเงิน” ซึ งมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มใน
หรือหลังวนัที 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ลงวันที  2 ตุลาคม 2560 เรื อง “การจัดทําและส่งงบการเงินและรายการเกียวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที
11 ตุลาคม 2559 เรือง “กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2559” 

2.3 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั (ดูหมายเหตขุอ้ 3 )

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม
ในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั ยกเวน้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปนี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง “รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้” 

หลกัการสําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี คือกิจการรับรู้รายไดเ้พือแสดงการส่งมอบ
สินคา้หรือบริการทีสัญญาใหลู้กคา้ในจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับ
จากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการ มาตรฐานกาํหนดหลักการสําคญั 5 ขันตอนในการรับรู้รายได้
ดงัตอ่ไปนี

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

- 8 -

ขันตอนแรก: ระบุสัญญาทีทาํกบัลูกคา้

ขันทีสอง: ระบุภาระทีตอ้งปฏิบตัิในสัญญา

ขันทีสาม: กาํหนดราคาของรายการ

ขันทีสี : ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระทีตอ้งปฏิบตัิทีรวมอยูใ่นสัญญา

ขันทีห้า: รับรู้รายไดเ้มือ (หรือขณะที) กิจการปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบตัิเสร็จสิน

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี กิจการตอ้งรับรู้รายไดเ้มือกิจการปฏิบตัิตามภาระทีตอ้ง
ปฏิบตัิเสร็จสิน เช่น เมืออาํนาจควบคุมของสินคา้หรือบริการทีจะตอ้งปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบติันันมี
การส่งมอบสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้เสร็จสินแลว้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี นาํมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที เกียวขอ้งกบัเรือง
รายไดเ้มือมีผลบงัคบัใช้ ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 เรือง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที
18 เรือง รายได ้ การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 เรือง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับ
บริการโฆษณา การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18 เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี กาํหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลงโดยใหใ้ชว้ิธีปรับยอ้นหลงั
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ขอ้ผิดพลาด หรือรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี
เป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกใชว้ิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี เป็นรายการปรับปรุง
กาํไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั ซึ งผลกระทบของรายการทีเกียวขอ้งมีดงัต่อไปนี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)142

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 1 มกราคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเดิม

ผลกระทบจากการใช้ 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบับที 15  

ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน
สินทรัพยต์ามสัญญา - 1,695 ก - ค 1,695
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,210 (339) ง 2,871
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,005 1,356 33,361

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที
31 ธนัวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบับที 15 

กับยอดยกมา

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน 
ฉบับที 15  

ในงวดปัจจุบัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที
31 ธันวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
สินทรัพยต์ามสัญญา - 1,695 174 1,869
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชี 3,864 (339) (35) 3,490 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 42,231 1,356 139 43,726

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
2562 

หน่วย : ล้านบาท
 สําหรับปี 

สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 15  
ในงวดปัจจุบนั

สําหรับปี 
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 
2562 ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ 

รายไดจ้ากการให้บริการและ
ใหเ้ช่าอุปกรณ์ 154,010 (3,881) ก - ข 150,129 

รายไดจ้ากการขาย 29,422 1,343 ก 30,765
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (11,320) 3,459 ข (7,861)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (19,130) (747) ค (19,877)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (6,174) (35) ง (6,209)
กาํไรสาํหรับปี 31,054 139 31,193
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาท) 10.44 0.05 10.49
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 10.44 0.05 10.49
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 31,277 139 31,416

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับปีสินสุดวนัที
31 ธันวาคม 2562 ตาม

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที 15 

ในงวดปัจจุบนั

สําหรับปีสินสุดวนัที
31 ธันวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่
กาํไรสาํหรับปี 31,054 139 31,193
รายการปรับปรุง

ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสัญญา - 747 747
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 6,174 35 6,209

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หนี สินดาํเนินงาน 

สินทรัพยต์ามสญัญา - (921) (921)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)143

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุ
ก รายไดจ้ากสัญญาทีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของราคาขายแบบเอกเทศ

ซึ งทาํให้รายไดจ้ากการขายสินคา้เพิมขึ น และในทางกลบักนัรายได้จากการให้บริการจะลดลง ผลต่าง
จากการรับรู้รายได้ และภาระทีตอ้งปฏิบติัตามสัญญา ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยต์ามสัญญาและลดลงสัมพนัธ์
กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนจากการให้บริการตลอดระยะเวลา
ของสัญญาทีทาํกบัลูกคา้

ข เงินชดเชยส่วนต่างค่าอุปกรณ์ทีให้กบัช่องทางการจดัจาํหน่ายถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยต์ามสัญญาและ
ลดลงสัมพนัธ์กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนจากการให้บริการ
ตลอดระยะเวลาของสัญญาทีทาํกบัลูกคา้

ค สินทรัพยต์ามสัญญาทีถูกยกเลิกหรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสินสุดระยะเวลาของสัญญาทีทาํกับลูกคา้จะ
ลดลงและรับรู้เป็นขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสัญญา

ง ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามสัญญาเพือ
วตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงินและจาํนวนทีใชเ้พือวตัถุประสงคท์างภาษี

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบับที 15 

ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22,159 1,356 23,515
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,005 1,356 33,361

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที
31 ธันวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเดิม

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบับที 15  

กับยอดยกมา

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงานทาง
การเงนิ ฉบับที 15 

ในงวดปัจจุบนั

ยอดคงเหลือ ณ วันที
31 ธนัวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่

สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 26,433 1,356 139 27,928
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 42,231 1,356 139 43,726

งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุดวนัที
31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
 สําหรับปีสินสุด

วันที 31 ธันวาคม  
2562 ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิเดมิ

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบับที 15 

ในงวดปัจจุบนั

สําหรับปีสินสุด
วันที 31 ธนัวาคม 2562

ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิใหม่

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
บริษทัย่อยและการร่วมคา้ 30,451 139 30,590 

กาํไรสาํหรับปี 31,051 139 31,190
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาท) 10.44 0.05 10.49
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 10.44 0.05 10.49
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 31,274 139 31,413

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)144
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งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงปีสินสุด
วันที 31 ธนัวาคม 2562

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบับที 15 

ในงวดปัจจุบนั

สําหรับปีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2562 

ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ 

กาํไรสาํหรับปี 31,051 139 31,190
รายการปรับปรุง

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้ (30,451) (139) (30,590)

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แตย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับ
งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันี

มาตรฐานกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที 32 การแสดงรายการสาํหรับเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานตา่งประเทศ
ฉบบัที 19 การชาํระหนี สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน
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มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกับการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการ
คาํนวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ น 
และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือ
ทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี จะนํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที เกียวข้องกับเครื องมือ
ทางการเงินเมือมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี กาํหนดหลกัการสาํหรับการระบุสัญญาเช่าและวธีิปฏิบติัในงบการเงิน
ทังทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีนาํมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเกียวขอ้งกบั
เรืองสัญญาเช่าเมือมีผลบังคบัใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรือง สัญญาเช่า การตีความ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 15 เรือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีให้แก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที 27 เรือง การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 เรือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

สําหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี มีการเปลียนแปลงอย่างเป็น
สาระสําคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 17 และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี สิน
ตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลสําหรับสัญญาเช่าทั งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั นและ
สัญญาเช่าซึ งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ํา อยา่งไรก็ตาม การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที 17 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2562) เรือง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบญัชีทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัการรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินไดข้อง
เงินปันผลในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนหรือส่วนของผูถื้อหุน้ให้สอดคลอ้งกบัการรับรู้
รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตทีก่อให้เกิดกาํไรทีสามารถจดัสรรได้ สถานการณ์ดังกล่าวยงัคงมีผล
บงัคบัใช้ไม่วา่จะมีการเปลียนแปลงอตัราภาษีทีใช้กบักาํไรทีสามารถจดัสรรไดแ้ละกาํไรทีไม่สามารถ
จดัสรรได้ ทังนี กิจการตอ้งถือปฏิบตัิตามการปรับปรุงดงักล่าวกบัภาษีเงินไดที้เป็นผลมาจากเงินปันผลที
รับรู้ในหรือหลงัวนัตน้งวดของงบการเงินงวดแรกทีนาํมาเปรียบเทียบ และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัที
มีผลบงัคบัใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)145
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2562) เรือง ผลประโยชน์พนกังาน

มาตรฐานการบญัชีทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัตน้ทุนบริการในอดีตหรือผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์ คาํนวณจากการวดัมูลค่าหนี สิน (สินทรัพย)์ ผลประโยชน์ที
กําหนดไว้ โดยใช้ข้อสมมติทีเป็นปัจจุบันและเปรียบเทียบผลประโยชน์ทีนําเสนอกับสินทรัพย์
โครงการ ทั งก่อนและหลัง การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชําระ
ผลประโยชน์ โดยกิจการตอ้งไม่คาํนึงถึงผลกระทบของเพดานสินทรัพย์ (อาจเกิดขึ นเมือโครงการ
ผลประโยชนที์กาํหนดไวเ้ป็นส่วนเกิน)  

มาตรฐานการบญัชีฉบบันีกาํหนดให้ใชว้ิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว โดย
บงัคบัใช้เฉพาะเรืองการแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ที
เกิดขึนในหรือหลงัวนัตน้งวดของงบการเงินประจาํปีทีมาตรฐานการบญัชีฉบบันีบงัคบัใชค้รั งแรก และ
สามารถถือปฏิบตัิก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2562) เรือง ตน้ทุนการกูย้ืม

มาตรฐานการบญัชีทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชัดเจนว่า หากมียอดคงเหลือของเงินทีกูม้าโดยเฉพาะ
หลังจากสินทรัพยที์เขา้เงือนไขนันอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไดต้ามประสงคห์รือพร้อมทีจะขาย เงินกูย้มื
ดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึ งของเงินทีกูม้าเพือวตัถุประสงคท์ัวไปเพือคาํนวณอตัราการตังขึนเป็นราคาทุน
ของสินทรัพยข์องเงินทีกูม้าเพือวตัถุประสงคท์ัวไป มาตรฐานการบญัชีฉบบันีกาํหนดให้ใช้วิธีเปลียน
ทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2562) เรือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

มาตรฐานการบญัชีทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเกียวกบัการดอ้ยค่าในเรืองส่วน
ไดเ้สียระยะยาว กิจการตอ้งไม่คาํนึงถึงรายการปรับปรุงใด ๆ ของมูลค่าตามบญัชีตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที 28 เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เช่น การปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของส่วน
ไดเ้สียระยะยาวทีเกิดจากการปันส่วนผลขาดทุนจากผูไ้ดร้ับการลงทุนหรือการประเมินการดอ้ยค่าตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 28 เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้) มาตรฐานการบญัชีฉบบันี
กาํหนดให้ใช้วิธีปรับยอ้นหลงัสําหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผล
บงัคบัใช้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2562) เรือง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชดัเจนว่า เมือกิจการไดม้าซึ งการควบคุม
ของธุรกิจที เป็นการดําเนินงานร่วมกัน กิจการบังคับใช้ตามข้อกําหนดสําหรับการรวมธุรกิจที
ดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซือ รวมถึงตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียก่อนหน้าในการดาํเนินงานร่วมกนั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ส่วนไดเ้สียก่อนหนา้ทีวดัมูลค่ารวมถึงสินทรัพยแ์ละหนี สินทีไม่ถูกรับรู้รายการและ
ค่าความนิยมทีเกียวกบัการดาํเนินงานร่วมกนั มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกาํหนดให้ใช้วิธี
เปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบตัิก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2562) เรือง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชดัเจนว่า เมือผูเ้ขา้ร่วมในการดาํเนินงาน
ร่วมกนัแตไ่ม่มีการควบคุมร่วม ไดม้าซึงการควบคุมร่วมของธุรกิจทีเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั กิจการ
ไม่ตอ้งวดัมูลค่าใหม่สาํหรับส่วนไดเ้สียเดิมทีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบันี กาํหนดใหใ้ช้วิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือ
ปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องมาเริมถือปฏิบัติก ับ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวทีมีต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั

3. นโยบายการบญัชีทีสําคญั
ยกเวน้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.4 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่า
ขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญัดงัต่อไปนี
3.1 เกณฑใ์นการทาํงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษัทและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั
ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพือให้
ไดม้าซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนัน ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงทีเกิดขึนมารวมในการพิจารณา วนัทีซือกิจการคือ วนัทีอาํนาจในการ
ควบคุมนั นได้ถูกโอนไปยงัผูซื้ อ การกาํหนดวนัทีซื อกิจการและการระบุเกียวกับการโอนอาํนาจ
ควบคุมจากฝ่ายหนึงไปยงัอีกฝ่ายหนึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกียวขอ้ง

ค่าความนิยม วดัมูลค่าจากมูลค่ายติุธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึ งรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียที
ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท์ีระบุไดที้ไดม้าและ
หนี สินทีรับมาซึ งวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ

สิ งตอบแทนทีโอนให้ ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป หนี สินทีกลุ่มบริษัทและ
บริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั
และบริษทั ทังนี สิ งตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี สินทีอาจเกิดขึนและมูลค่าของ
โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผูถู้กซือเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมี
ผลใหสิ้นสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและบริษทัและผูถู้กซือ ให้ใชร้าคาทีต ํา
กวา่ระหวา่ง มูลคา่จากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหัก
จากสิงตอบแทนทีโอนให้ และรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายอืน

หนี สินทีอาจเกิดขึนของบริษัททีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี สินหากมีภาระผูกพนัใน
ปัจจบุนัซึงเกิดขึนจากเหตกุารณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลคา่ยุติธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า
จากผูถู้กซือ

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกับการซื อของกลุ่มบริษทัและบริษทัทีเกิดขึนซึ งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น
คา่ทีปรึกษากฎหมาย คา่ธรรมเนียมวิชาชีพและคา่ทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นคา่ใชจ้่ายเมือเกิดขึน

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใช้วธีิเสมือนว่า
เป็นวธีิการรวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหว่างปี 2552 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษทัยอ่ย
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมีความสามารถในการใช้
อาํนาจเหนือกิจการนันทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของ
บริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง

การสูญเสียการควบคุม 
เมือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี สินของ
บริษทัยอ่ยนันออก รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจา้ของ
ทีเกียวขอ้งกบับริษัทย่อยนัน กาํไรขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมทียงัคง
เหลืออยูใ่หว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของบริษทัทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วม
ในนโยบายดงักล่าว

การร่วมคา้ เป็นการร่วมการงานซึ งผูท้ีมีการควบคุมร่วมในการงานนันมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ
การร่วมการงานนัน เงินลงทุนในการร่วมคา้บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สีย และรับรู้
รายการเริมแรกดว้ยราคาทุน

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการ
เมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึ งรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัและ
บริษัทจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การตดัรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึ งเป็น
ผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง
ซึ งเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการทีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที
กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะ
เดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แตเ่ท่าทีเมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน

3.2 เงินตราตา่งประเทศ
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั
(สกุลเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้
ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนันัน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีไม่เป็นตวัเงินซึ งเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราตา่งประเทศซึ งบันทึกตาม
เกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

3.3 เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้ช้เครืองมือทางการเงิน เพือลดความเสียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี ย เครืองมือทางการเงินเหล่านี ประกอบดว้ยสัญญาแลกเปลียน
ล่วงหนา้ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย ซึ งบนัทึกใน
งบการเงิน ณ วนัทีตามสญัญา วตัถุประสงคข์องเครืองมือทางการเงนิเหล่านี คือการลดความเสียง

สัญญาแลกเปลียนและสัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าป้องกนัความเสียงจากการเปลียนแปลง
ของอตัราแลกเปลียนโดยการกาํหนดอตัราแลกเปลียนทีจะใช้ในการชาํระหนี ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการซือขายเงินตราต่างประเทศบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินอืน ณ วนัทีตามสัญญา 
สัญญาแลกเปลียนและสัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลียน
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดทีเกิดขึนในการทาํสัญญาจะถูกตดั
จาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา
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สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียป้องกนัความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย ผลต่าง
ทีจะได้รับหรือตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ งของรายได้
หรือค่าใช้จ่ายดอกเบียตลอดอายขุองสัญญา กาํไรขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการชาํระคืนเงิน
กูย้มืก่อนกาํหนดไดบ้นัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

3.4 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั
ออมทรัพย์ และฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนั และเงินลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสูงและมีอายคุงเหลือนับแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลาสาม
เดือนหรือตํากวา่

3.5 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุนสุทธิหลงัจากหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกบัการ
ชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนี สูญ

3.6 สินคา้คงเหลือ
สินคา้คงเหลือประกอบดว้ยโทรศพัท์เคลือนที ซิมการ์ด และอะไหล่ทีใช้ในการซ่อมแซมและการ
ใหบ้ริการ

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ ราคาทุนของสินคา้
คงเหลือของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัเคลือนที

ต้นทุนของสินคา้ประกอบด้วยตน้ทุนที ซือ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอืนเพือให้สินคา้อยู่ใน
สถานทีและสภาพปัจจุบนั

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายที
จาํเป็นในการขาย

ค่าเผือสินคา้ลา้สมัยและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจะถูกบันทึกสําหรับสินค้าเสื อมคุณภาพ 
เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.7 เงินลงทนุ
เงินลงทนุในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัและเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้
ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย

เงินลงทนุในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ ตราสารหนีและตราสารทุนอืน

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํทีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสัน มีอายคุรบกาํหนดมากกว่า
สามเดือนแต่ไม่เกินหนึงปี

ตราสารหนี และตราสารทุนซึ งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึ งถือไวเ้พือคา้ จดัประเภทเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยบ์นัทึกรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุน

ตราสารหนี ซึงกลุ่มบริษทัและบริษทัตังใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทีจะถือ
จนครบกาํหนด เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทนุตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนทีซือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี จะถูกตดัจ่ายโดย
วธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหนี ทีเหลือ

ตราสารหนี และตราสารทุนซึ งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้
หรือตังใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั งแรก
เงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ
ผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการทีเป็นตัวเงิน บันทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ส่วนผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าและผลตา่งจากการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศบนัทึกรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมทีเคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในกรณีทีเป็นเงิน
ลงทุนประเภททีมีดอกเบีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบียในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนโดย
วธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า

มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พือคา้และหลกัทรัพยเ์ผือขายจะใช้ราคา
เสนอซือ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทนุ
เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึง
กาํไรขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัและบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับ
เงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและเงินลงทนุทียงัถืออยูใ่ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อนปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทนุทีเหลืออยูท่ ังหมด

3.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวดัมูลคา่

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิ ของกิจการ

ทีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผือจากการดอ้ยคา่ (ถา้มี)

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือจากการดอ้ยค่า

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย์ ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์
ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบั
การจดัหาสินทรัพยเ์พือใหสิ้นทรัพยน์ันอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุน
ในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สาํหรับเครืองมือ
ทีควบคุมโดยลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ซึ งไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์นันให้ถือว่า
ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้ง
บนัทึกแตล่ะส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกตา่งหากจากกนั

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในงบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สินทรพัยที์เช่า
การเช่าซึ งกลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองส่วนใหญ่ของ
ทรัพยสิ์นทีเช่านันๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอปุกรณ์ทีไดม้าโดยทาํ
สัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายตุิธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันต ําที
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากวา่ หักดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า
ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นตน้ทุนทางการเงิน และส่วนทีจะหักจากหนี ตามสัญญา เพือทาํให้
อตัราดอกเบี ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี สิน ตน้ทุนทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบกาํไรขาดทนุ

ตน้ทนุทีเกิดขึนในภายหลงั
ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั นไดอ้ย่างน่าเชือถือ
ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือเกิดขึน

คา่เสือมราคา
ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์สดงไดด้งันี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 - 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์  3 - 20 ปี 
เครืองตกแตง่ ติดตัง และอุปกรณ์สาํนกังาน 2 - 18 ปี
อุปกรณ์การสือสารเพือใหเ้ช่า 5 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี 
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กลุ่มบริษทัและบริษัทไม่คิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพยท์ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
ติดตัง

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งน้อยทีสุด
ทุกสินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.9 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ประกอบดว้ยตน้ทุนเกียวกบัอุปกรณ์และสินทรัพยอื์น ซึ งได้
โอนหรือตอ้งโอนให้กับผูอ้นุญาตให้ดาํเนินการ และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาและค่าตัด
จาํหน่ายสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า

คา่เสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหัก
ดว้ยมูลคา่คงเหลือ

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อน
รูปแบบทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั นตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะใหป้ระโยชน์

ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ของสินทรัพยส์รุปไดด้งันี

ตน้ทนุของเครืองมือและอุปกรณ์ในการใหบ้ริการ
สือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์

10 ปี  แต่ไม่เกินอายุที เหลือของสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการ

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยท์ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างของสินทรัพยภ์ายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิน
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)150

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

- 25 -

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน
คา่ความนิยม
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเริมแรก
ของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เริมแรก ค่าความ
นิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชี
ของค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุน
ตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ทีเป็นส่วนหนึงของมูลคา่ตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงคา่ความนิยม

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินทีจะจ่ายชาํระ ผลตา่งระหวา่งจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระกบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบนัทึกเป็นตน้ทุน
ทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
ซึงจะเริมตดัจาํหน่ายเมือวนัทีใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน ประกอบดว้ยมูลค่าความสัมพนัธ์และสัญญาทีมีกบัลูกคา้ทีมาจากการรวมธุรกิจ
ค่าสิทธิในการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาํแสงปลายทาง และค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ ทีกลุ่มบริษัท
และบริษทัซือมาและมีอายุใช้งานจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
โดยรวมเป็นสินทรัพยที์สามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนัน ค่าใช้จ่ายอืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์
ทีเกิดขึนภายในรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

คา่ตดัจาํหน่าย
คา่ตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือ
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ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะให้
ประโยชน์

ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม อายใุบอนุญาต
มูลค่าความสัมพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ 5 ปี 
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ 5 ปี 
ค่าสิทธิ ในการใชโ้ครงข่ายเคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง ไม่เกินอายทีุเหลือของสัญญา
ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดคา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหว่างติดตัง

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิน
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.11 สินทรพัยอื์น
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี
ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี ประกอบดว้ยตน้ทุนของการเช่าสถานทีตั งสถานีฐานระยะยาว ค่าใช้จ่าย
เกียวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทีสถานีฐาน และค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ และแสดงดว้ยราคา
ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม (ถา้มี)

คา่ตดัจาํหน่าย
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่า
คงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาด
วา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะ
ใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดร้ับประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี

ตน้ทนุของการเช่าสถานทีตังสถานีฐานระยะยาว อายสุัญญาเช่า
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทีสถานีฐาน ไม่เกินอายทีุเหลือของสัญญาอนุญาตให้

ดาํเนินการ
ค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ อายกุารใชง้าน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.12 การดอ้ยค่า
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลาที
รายงานวา่มีขอ้บ่งชี เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่
จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือ
ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าทีจะไดร้ับคืน ขาดทนุจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึ งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและมี
ความชัดเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึก
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว
ยอดขาดทุนทีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซือกบั
มูลค่ายติุธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนันๆ ซึง
เคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทนุ

การคาํนวณมูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์ผือขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึง
มูลค่ายติุธรรม

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย์ สาํหรับสินทรัพยท์ีไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอื์นจะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที ก่อให้เกิดเงินสด 
ทีสินทรัพยน์ันเกียวขอ้งดว้ย
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การปรับลดการดอ้ยค่า
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกปรับลด เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนเพิมขึน
ในภายหลงั และการเพิมขึนนันสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนีและตราสารทุนทีจดัประเภท
เป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การปรับลดการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินทีเป็นตราสารทุนทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การปรับลดจะถูกรับรู้
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับลด ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งชี
เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลด หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้
ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลดเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึง
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยคา่มาก่อน

3.13 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หนี สินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกเริมแรกในมูลคา่ยติุธรรมหกัค่าใช้จ่ายทีเกียวกบัการเกิดหนี สิน ภายหลงั
จากการบนัทึกหนี สินทีมีภาระดอกเบียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอด
หนี เริมแรกและยอดหนี เมือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุการกูย้ืมโดยใช้
วธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

3.14 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืนแสดงในราคาทุน

3.15 ผลประโยชนพ์นกังาน
กองทนุสาํรองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัให้มีกองทุนสาํรองเลียงชีพซึ งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที
ได้กาํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษัทและบริษัทและได้รับการบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
ดงักล่าวได้รับเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัและบริษัท เงินจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิด
รายการนัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานทีตอ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
และผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยทีประมาณการไวซึ้ งคาํนวณโดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนด
ไวท้ังหมดซึ งเกิดขึนจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของการประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงานใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไร
ขาดทุน 

ผลประโยชนเ์มือเลิกจา้ง
ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงเจตนาผกูพนั
อยา่งชดัเจนเกียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดที้จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทัง
การเลิกจ้างก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเมือกลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอให้มีการออกจากงานโดย
สมัครใจ และมีความเป็นไปไดที้จะไดร้ับการตอบรับขอ้เสนอนัน และสามารถประมาณจาํนวนของการ
ยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิน
กวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น
คา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมือพนกังานทาํงานให้

หนี สินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสันหรือการปันส่วน
กาํไร หากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะตอ้ง
จ่ายอนัเป็นผลมาจากการทีพนักงานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันี สามารถประมาณไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายตุิธรรมของ
ตราสารทุนทีออกให้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ

รายจ่ายของโครงการ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและบนัทึกเป็นส่วนเพิมในรายการ
“สํารองสําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาทีการให้บริการ
และ/หรือผลงานทีกาํหนดไวใ้นโครงการเป็นไปตามเงือนไข
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3.16 ประมาณการหนี สิน
ประมาณการหนี สินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระหนี สินตามกฎหมายทีเกิดขึนใน
ปัจจุบันหรือทีก่อตวัขึ นอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนี สินดงักล่าว ประมาณการหนี สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษี
เงินได้ เพือให้สะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมี
ตอ่หนีสิน ประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน

3.17 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
การรับรู้รายได้
รายไดว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแตล่ะภาระทีตอ้งปฏิบติัตามสัญญา

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน เมือการควบคุมสินคา้ถูกโอนให้แก่ผูซื้อแลว้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตและบริการอืนๆ รับรู้เมือมีการส่งมอบบริการให้แก่ลูกคา้

รายไดค้่าบริการตามสัญญาออกแบบและติดตังระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และการสือสาร (“ไอซีที”) 
รับรู้ตามขันความสาํเร็จของงาน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานและในงวดบญัชีทีมีการใหบ้ริการ

รายไดจ้ากสัญญาทีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
ราคาขายแบบเอกเทศ ตามภาระทีตอ้งปฏิบตัิ กรณีทีสัญญามีภาระทีตอ้งปฏิบตัิ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง 
และตลอดช่วงเวลาหนึ ง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และภาระทีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเริมตน้สัญญา รับรู้
เป็นสินทรัพยห์รือหนี สินตามสญัญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา

สินทรัพยต์ามสัญญาแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากคา่เผือจากการยกเลิกสัญญา
คา่เผือจากการยกเลิกสัญญาโดยส่วนใหญ่ประเมินจากการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี  การคาดการณ์
เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ และขอ้มูลการยกเลิกสัญญาในอดีต สินทรัพยต์ามสัญญาจะ
ถูกตดัจาํหน่ายเมือมีการยกเลิกสัญญา

ตน้ทนุในการไดม้าซึงสัญญา
ตน้ทุนในการได้มาซึ งสัญญา คือ ค่านายหน้าทีจ่ายเพือให้ไดม้าซึ งสัญญาทีทาํกบัลูกคา้บันทึกเป็น
สินทรัพย์ แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอย่าง
เป็นระบบตลอดระยะเวลาของสัญญาซึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดต้ามสัญญา ในกรณีทีระยะเวลา
ของการตดัจาํหน่ายตน้ทุนทีเกิดขึนจากการไดม้าซึ งสัญญามีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี กลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะบนัทึกตน้ทนุในการไดม้าซึงสัญญาดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)153

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

- 31 -

รายไดค้า่เช่า
รายไดค้่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเริมแรก
ทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของคา่เช่าท ังสินตามสัญญา

รายไดด้อกเบีย
รายไดด้อกเบียบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง

คา่ใชจ่้าย
คา่ใชจ่้ายบนัทกึในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง

3.18 ตน้ทนุทางการเงิน
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจาก
เวลาทีผา่นไป และสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินทีถือไว้
เพือขาย ขาดทุนจากมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน หรือขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหนีการคา้) และขาดทุนจากเครืองมือป้องกนัความเสียง
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

ตน้ทุนการกูย้ืมทีไม่ไดเ้กียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไขรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทนุ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

3.19 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดาํเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยโ์ดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจาก
สิงตอบแทนจูงใจทีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านัน

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบียปรับทีตอ้งจ่ายให้กบั
ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

- 32 -

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเสียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิ ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึก
สินทรัพยท์ีเช่าในมูลค่ายติุธรรม ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตํา
ทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากว่า ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ทีเช่าคาํนวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบียหรือค่าใชจ้่ายทางการเงินคาํนวณโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบี ยทีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสือม
ราคารับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

3.20 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบั
รายการทีเกียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใช้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบั
รายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั วคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี สินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวดงัต่อไปนี การรับรู้ค่าความนิยมในครั งแรก การ
รับรู้สินทรัพย์หรือหนี สินในครั งแรกซึ งเป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล้

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการทีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี สินตาม
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบระยะเวลารายงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการ
ปรับปรุงโดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน
และมีดอกเบียทีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัและบริษทั เชือว่าไดต้ ังภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงิน
ได้ที จะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี อยูบ่นพืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพยีงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดใ้นรอบระยะเวลา
รายงานทีเกิดการเปลียนแปลง

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถหักกลบไดเ้มือ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี สินภาษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษี
เดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชาํระหนี สินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตังใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี สินใน
เวลาเดียวกนั

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรเพือเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง

3.21 กาํไรตอ่หุน้
กลุ่มบริษทัและบริษทั แสดงกาํไรตอ่หุน้ขันพืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อ
หุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษัทและบริษทัดว้ย
จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลียถ่วงนํ าหนักทีออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามัญทีซือคืน
กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัทีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุ ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหน ักที ออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามัญทีซื อคืน และ
ผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทังหมดและสิทธิซือหุ้นของพนกังาน
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3.22 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบริหารของกลุ่มบริษทัจะแสดงถึงรายการ
ทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตสุมผล

3.23 การใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้ริหาร
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้ง
อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตังขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสินทรัพย์ หนี สินและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับ
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีอาจเกิดขึน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รวมทังการแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ของปีบัญชี  ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู ้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์  
ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน

การใชดุ้ลยพินิจทีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัตอ่ไปนี

การรับรู้ตน้ทนุของสินทรัพยแ์ละการคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพย์
การรับรู้ตน้ทุนทีเกิดขึนเป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะสินสุดเมือผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้วา่สินทรัพยน์ันอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใช้งาน
ไดต้ามความประสงคข์องผูบ้ริหาร นอกจากนัน นโยบายการบญัชีวธีิการคิดค่าเสือมราคาและการประมาณ
อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรพัยย์งัคงใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการทบทวนอย่างสมําเสมอทุกรอบ
ระยะเวลาบญัชี

การดอ้ยค่า
สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินวา่มี
ข้อบ่งชี เรืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีข ้อบ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลขาดทุนสะสมยกมา
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เมือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีใน
อนาคต และโอกาสทีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี
สะสม 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั
รายการทีมีการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการตังประมาณการหนี สินทีอาจเกิดขึนจากคดีความที
สาํคญัเนืองจากผลคดียงัไม่สินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.24 การวดัมูลค่ายตุิธรรม
มูลค่ายตุิธรรมเป็นราคาทีจะไดร้ับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการที
เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หนี สินรายการใดรายการหนึง กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี สินนันซึ ง
ผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี สิน ณ วนัทีวดัมูลค่า โดยการวดั
มูลคา่ยติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินนีใชต้ามเกณฑต์ามทีกล่าว

นอกจากนี การวดัมูลค่ายตุิธรรมไดจ้ดัลาํดบัชันเป็นระดบัที 1 ระดบัที 2 และระดบัที 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขันของขอ้มูลที สามารถสังเกตได ้ และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลทีใชว้ดัมูลค่า
ยติุธรรม ซึ งมีดงัต่อไปนี

- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์
หรือหนี สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลคา่

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ันหรือ
หนี สินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2562 2561 2562 2561 
เงินสดในมือ 6 6 1 1
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 35 630 567 3 4 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 35 19,828 10,625 1,971 326
เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ไม่เกิน 3 เดือน 1,027 1 - -
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 135 88 - -

21,626 11,287 1,975 331
หกั เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 (1,989) (2,220) - -
รวม  19,637 9,067 1,975 331
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เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจดัตามประเภทสกลุเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2562 2561 2562 2561 

สกุลเงินบาท 18,263 8,145 1,975 328
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1,096 657 - 1
สกุลเงินยโูร 278 265 - 2
รวม 19,637 9,067 1,975 331

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีอตัราดอกเบี ยที
แท้จริงในอตัราระหว่างร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 2.57 ต่อปี และร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี ตามลาํดับ
(ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.30 ตอ่ปี และร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.25 ตอ่ปี ตามลาํดบั) 

5. เงนิฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็นการเฉพาะ
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยทีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัยอ่ยตอ้ง
ฝากเงินสดทีรับล่วงหน้าจากลูกคา้ไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหนา้จาก
ลูกคา้ของบริษทัยอ่ย และไม่สามารถนาํไปใช้สาํหรับวตัถุประสงคอื์นนอกจากชาํระให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านัน
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็นการเฉพาะในงบการเงินรวมมีจาํนวนเงิน
1,989 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : 2,221 ลา้นบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ลกูหนีการค้า
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35

ลูกหนีการคา้ 39 105 10 15
รายไดค้า้งรับ 25 68 - 3

64 173 10 18
บุคคลหรือกิจการอืน ๆ

ลูกหนีการคา้ 9,993 9,672 180 180
รายไดค้า้งรับ 7,985 7,957 1,574 1,575

17,978 17,629 1,754 1,755
รวมลูกหนีการค้า 18,042 17,802 1,764 1,773
หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,765) (1,441) (98) (99)
ลกูหนีการค้า - สุทธิ 16,277 16,361 1,666 1,674
ลกูหนีอืน
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,817 2,240 10 13
ลูกหนี - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น

โทรศพัทเ์คลือนที 94 137 - -
ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 51 428 - -
อืน ๆ 59 76 149 99
รวมลูกหนีอืน 2,021 2,881 159 112
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน 18,298 19,242 1,825 1,786
(กลบัรายการ) หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2,521 2,175 (1) (1)
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562  2561  2562  2561 

บุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกัน
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด

ชาํระน้อยกวา่ 3 เดือน  58 171 10 18 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 4 - - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน

แต่ไม่เกิน 12 เดือน - - - -
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 2 2 - - 

64 173 10 18
บุคคลหรือกจิการอืนๆ
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด

ชาํระน้อยกว่า 3 เดือน 15,051 14,472 - -
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 767 669 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน

แต่ไม่เกิน 12 เดือน 175 582 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 1,985 1,906 1,754 1,755

17,978 17,629 1,754 1,755
หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,765) (1,441) (98) (99)

16,213 16,188 1,656 1,656 
ลกูหนีการค้า - สุทธิ 16,277 16,361 1,666 1,674

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตังแต่ 14 วนัถึง 120 วนั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ลูกหนีการคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2562 2561 2562 2561 

สกุลเงินบาท 15,217 14,535 1,666 1,674
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 984 1,824 - -
สกุลเงินยโูร 76 2 - -
รวม 16,277 16,361 1,666 1,674

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษัทมียอดหนีคงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่งรายได้
จากการให้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ซึ งยอดคงเหลือดงักล่าวแสดงเป็นหนี คงคา้งนานเกิน 12 เดือน เป็น
จาํนวนเงิน 1,584 ลา้นบาท และ 1,574 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : 1,584 ลา้นบาท และ 1,574 ลา้น
บาท ตามลาํดบั)

เมือวนัที 16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ชาํระหนีดงักล่าวพร้อมดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,526 ลา้นบาท

เมื อว ันที 1 พ ฤษภาคม 2560 คณ ะอนุญ าโตตุลาการมี คําชี ขาดให้ ทีโอทีช ําระค่าส่วนแบ่งรายได้จาก
การให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกนัยายน 2555 ให้กบับริษทัเป็น
จาํนวน 1,355 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยตั งแต่วนัชี ขาด จนกว่าจะชําระเสร็จเป็นจํานวนร้อยละ 7.5 ต่อปีของ
เงินตน้ดงักล่าว นอกจากนี ทีโอทีตอ้งชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศตังแต่
เดือนตุลาคม 2555 เป็นตน้ไปจนกวา่จะหมดภาระผูกพนัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในวนัที 30 กนัยายน 2558 
หรือไดม้ีการตกลงแกไ้ขหรือทาํสัญญากนัใหม่

ต่อมาในวนัที 7 กนัยายน 2560 บริษัทได้รับคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที 1148/2560  ลงวนัที 17 กรกฎาคม 2560 ซึ ง
ทีโอทียืนฟ้องเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที ชี ขาดให้ทีโอทีชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตามขอ้ความขา้งตน้ ขณะนีคดีอยู่ในขันตอนของศาลปกครองกลาง

เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดย้ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เรียกร้องใหบ้ริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ จาํนวน 9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้องพร้อมดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงิน
11 ลา้นบาท
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เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาให้ กสท. ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศให้กบั DPC จาํนวน 2.56 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงิน
ตน้จาํนวนดังกล่าว จนกว่าจะชําระเสร็จสิน นับแต่วนัฟ้องคดีเป็นตน้ไปจนกว่าจะชําระเสร็จสิน โดยให้ชาํระ
ภายใน 60 วนั จากวนัทีคดีสินสุด

ต่อมาเมือวนัที 29 มิถุนายน 2561 DPC ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด  
ทีให้ กสท.ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ตามอตัราค่าตอบแทนการใช้
และเชือมต่อ ตามคาํสังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบบั 11/2553 เรือง ให้ใชอ้ตัราคา่ตอบแทน
การเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอตัราอา้งอิง ซึ งมิใช่อตัราที DPC และ กสท. ตกลงร่วมกนัตามขอ้ตกลง
แบ่งส่วนรายได้ ขณะนีคดีอยูใ่นขันตอนของศาลปกครองสูงสุด 

7. สินทรัพย์ตามสัญญา 
สินทรัพย์ตามสัญญ า ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี  (ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2561 : ไม่ มี) (งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ :ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท
  งบการเงินรวม 

2562
สินทรัพย์หมุนเวยีน
สญัญาขายอปุกรณ์พร้อมใหบ้ริการรายเดือน 2,219
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญหรือคาดว่าจะถูกยกเลกิก่อนสินสุด

ระยะเวลาของสัญญา (350) 
สินทรัพย์ตามสัญญา - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 2.4) 1,869

ขาดทุนจากการยกเลกิสัญญา
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 747

สินทรัพย์ตามสัญญาคือจาํนวนที เกิดจากกับสัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือนทีท ํากับลูกค้า
ซึ งเกิดขึนจากการปันส่วนราคาขายให้กบัการขายอุปกรณ์ ซึ งมีช่วงเวลารับรู้รายได้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ ง 
เมือกลุ่มบริษทัมีการโอนการควบคุมของอุปกรณ์ให้กบัลูกคา้แลว้ โดยสินทรัพยต์ามสัญญาดงักล่าวจะลดลง
สัมพนัธ์กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนโดยบริการรายเดือนมีช่วงเวลารับรู้
รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึงและตามขันความสาํเร็จของงาน

สินทรัพยต์ามสัญญาทีถูกยกเลิกหรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสินสุดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู้เป็น
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)158
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8. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
สินคา้สาํเร็จรูป 4,920 3,916 - -
วสัดุและอะไหล่ 1 2 - -
อะไหล่เพือการซ่อมแซม

เครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที 129 505 - 363
5,050 4,423 - 363

หกั ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า
ของสินคา้คงเหลือ (222) (600) - (363)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 4,828 3,823 - - 

กลุ่มบริษทัและบริษทักลบัรายการค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสาํหรับปีสินสุดวนัที
31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมจาํนวน 378 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 363 ลา้นบาท
(สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 : งบการเงินรวม 174 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)) 

9. เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีด ังนี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม

2562 2561
ณ วนัที 1 มกราคม 18 31
รับรู้กาํไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (13)
ณ วันที 31 ธันวาคม 25 18

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายการซือขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม

2562 2561
ณ วนัที 1 มกราคม 736 59
เงินลงทนุเพิมขึน - 787
เงินปันผลรับระหวา่งปี (8) -
รับรู้ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมคา้ (92) (110)
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 636 736

เงนิลงทุนในการร่วมค้า
เงนิปันผลรับ
ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วมคา้แห่งหนึงในอตัราหุน้ละ 13 บาท เป็นจาํนวนเงิน
ทังสิน 8 ลา้นบาท

บริษทั แรบบทิ - ไลน์ เพย์ จาํกดั
เมือวนัที 2 พฤศจิกายน 2560  ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท อนุมัติให้ลงทุนในบริษัท แรบบิท - ไลน์ เพย์ จาํกัด
(“RLP”) ต่อมา เมือวนัที 5 มีนาคม 2561 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกดั (“AMP”) ซึ งเป็นบริษัทย่อยไดเ้ขา้ทาํ
สัญญาผูถื้อหุ้นกบับริษทั แรบบิทเพย์ ซิสเทม จาํกดั และ Line Pay Corporation สําหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
33.33 หรือ 1,999,998 หุ้น ของ RLP ในราคาหุ้นละ 393.75 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 787 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์
การลงทุนนี เพือขยายธุรกิจในดา้นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์ และการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ เพือรองรับ
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในเศรษฐกิจแบบดิจิทลั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)159

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสาํหรับแต่ละปี มดีงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว ราคาทุน มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับสําหรับปี
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร้อยละ)
บริษัทร่วม
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั 29 29 50 50 15 15 25 18 - - 

การร่วมค้า
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 60 60 100 100 60 60 87 69 8 -

บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จาํกดั 33.33 33.33 600 600 787 787 549 667 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)160

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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สรุปขอ้มูลฐานะทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้และผลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท

วันที
รายงาน

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ

(ร้อยละ)
สินทรัพย์
หมุนเวียน

สินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์รวม หนีสิน
หมุนเวียน

หนีสิน
ไม่หมุนเวียน

หนีสินรวม รายได้ 
รวม

ค่าใช้จ่าย 
รวม

กาํไร
(ขาดทุน)

ปี 2562 
บริษัทร่วม
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 94 445 539 421 39 460 143 145 (2)

การร่วมค้า
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 60 64 102 166 21 - 21 74 31 43

บริษทั แรบบิท ไลน์ เพย ์ จาํกดั 31 ธันวาคม 33.33 844 197 1,041 357 4 361 163 527 (364)

ปี 2561
บริษัทร่วม 
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 126 499 625 503 46 549 145 163 (18) 

การร่วมค้า 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 60 62 90 152 37 - 37 40 21 19 

บริษทั แรบบิท ไลน์ เพย์ จาํกดั 31 ธนัวาคม 33.33 1,414 197 1,611 571 5 576 215 590 (375) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)161

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทีรับรู้ในงบการเงินรวม
ทีมีสาระสาํคญั เป็นดงันี

หน่วย :  ล้านบาท
งบการเงนิรวม 

บริษัท แรบบทิ - ไลน์ เพย์ จาํกดั 2562  2561 
สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ 680 1,035 
สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ (ร้อยละ) 33.33 33.33 

227 345 
ค่าความนิยม 322 322 
ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 549 667 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562  2561 
บริษัทย่อย 
ณ วนัที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม 22,159 22,650 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 2.4 1,356 - 
ณ วนัที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 23,515 22,650 
เงินปันผลรับระหวา่งปี (26,373)  (30,540)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 30,590 30,045
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษทัยอ่ย 195 -
ลงทนุในบริษทัยอ่ยเพิมขึน 1 4 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 27,928 22,159

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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การลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท แอดวานซ์ ดิจทิัล ดิสทริบวิชัน จํากดั

เมื อว ันที 2 ตุลาคม 2560 ที ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติมติให้จัดตั งบริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล 
ดิสทริบิวชัน จํากัด (“ADD”) เป็นบริษัทย่อย เพือประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันภัย ต่อมา เมือวนัที
8 กุมภาพนัธ์ 2561 ADD ได้จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย์มูลค่า 4 ลา้นบาท หรือ
40,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบริษทัถือหุน้จาํนวน 39,997 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน
4 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน

เมือว ันที 26 เมษายน 2562 บริษัท แอดวานซ์  ดิจิทัล ดิสทริบิวชันจํากัด (“ADD”) ซึ งเป็นบริษัทย่อยได้
จดทะเบียนเพิมทุนจาก 4 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามญั 40,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท
โดยเป็นหุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท กบักระทรวงพาณิชย์ การเพิมทุนในครั งนี มีวตัถุประสงค์
เพือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(“คปภ.”) บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิมในบริษทัย่อยดังกล่าวจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)162

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสาํหรับแต่ละปี มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว ราคาทุน เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงนิปันผลรับสําหรับปี
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

 (ร้อยละ)
บริษัทย่อย
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99 99.99 272 272 811 811 367 316 111 226
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 98.55 98.55 914 914 10,226 10,226 4,155 4,117 - -
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั 99.99 99.99 250 250 250 250 276 292 17 37
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย์ จาํกดั 99.99 99.99 300 300 336 336 841 711 487 543
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั 99.99 99.99 100 100 100 100 143 141 41 55
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 1,350 1,350 1,485 1,485 17,751 11,169 16,936 23,720
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 300 300 300 300 1,491 1,507 2,397 642
บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั 99.99 99.99 50 50 50 50 215 198 273 283
บริษทั แฟกซ์ ไลท์ จาํกดั 99.98 99.98 1 1 1 1 2,144 2,290 4,427 3,265
บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั 99.99 99.99 50 50 50 50 402 1,279 1,631 1,769
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 75 75 75 75 141 139 53 -
บริษทั แอดวานซ์ ดิจทิลั ดิสทริบิวชัน จาํกดั 99.99 99.99 5 4 5 4 2 - - -
รวม 13,689 13,688 27,928 22,159 26,373 30,540

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)163

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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11. เงนิลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทนุระยะยาวอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินทีถูกจาํกดัการใช้ 11 11 - -
เงินลงทุนระยะยาวอืน 56 49 47 48 
รวม 67 60 47 48

เงนิฝากประจํากับสถาบนัการเงินทีถูกจํากดัการใช้
ณ  วัน ที  31 ธัน วาคม 2562 กลุ่ ม บริษัท มี เงินฝากประจํากับส ถาบันการเงินจํานวน เงิน  11 ล้านบ าท  
(ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 : 11 ลา้นบาท) ซึ งวางไวเ้ป็นหลกัประกนัในการทีธนาคารออกหนังสือค ําประกนั
เกียวกบัการปฏิบตัิตามสญัญา

เงนิลงทุนอืน

บริษทั เนชันแนล ดิจิทัลไอดี จํากดั
เมือวนัที 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกัด (“AMP”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงทุนในบริษัท
เนชันแนล ดิจิทลัไอดี จาํกดั จาํนวน 5,769 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวม 0.58 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.58 
ของทนุจดทะเบียน วตัถุประสงคข์องการลงทุนนี เพือรองรับการเปลียนแปลงดา้นกลยทุธ์แบบดิจิทลั

เมือวนัที 16 สิงหาคม 2562 บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกดั (“AMP”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดล้งทุนเพิมในบริษทั
เนชันแนล ดิจิทลัไอดี จาํกดั จาํนวน 80,560 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวม 8.06 ลา้นบาท ส่งผลให้ AMP ถือ
สัดส่วนร้อยละ 2.47 ของทนุจดทะเบียน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วสิาหกจิเพือสังคม (ประเทศไทย) จํากดั

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 เป็น
จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท จากการประเมินมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจ
เพือสังคม (ประเทศไทย) จาํกดั (“PRS”)  โดยเปรียบเทียบระหวา่งมูลค่าตามบญัชีเงินลงทนุใน PRS กบัมูลค่าที
คาดวา่จะไดรั้บคืนจากเงินลงทุนดงักล่าว

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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12. ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
ยอด ณ วนัที เพิมขึ น ลดลง โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2562 2562
ราคาทุน

ทีดิน  797 4 (98)  - 703 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 702 4 -  31 737 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,997 264 (191) (19) 2,051 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ ์ 213,064 19,937  (2,333) 3,222 233,890 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,990 76 (49) 6 2,023 
ยานพาหนะ 182 23 (64) - 141 

รวม 218,732 20,308 (2,735) 3,240 239,545 

ค่าเสือมราคาสะสม 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (421) (17) - - (438) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,308) (294) 154 1 (1,447) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (88,218) (26,853) 2,205  - (112,866) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,443) (155) 46 (1) (1,553)
ยานพาหนะ (120) (24) 45 - (99)

รวม (91,510) (27,343) 2,450 - (116,403) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตัง 4,483 3,571 - (3,240) 4,814 
หกั คา่เผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน (1,493) (953) - - (2,446) 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 130,212 (4,417) (285) - 125,510 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)164

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
ยอด ณ วนัที เพิมขึน ลดลง เพิมขึนจาก โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม การซือ 31 ธันวาคม

 2561   ธุรกจิ 2561 
ราคาทุน

ทีดิน 526 99 - 172 - 797
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 419 - (1) 254 30 702
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,819 248 (65) - (5) 1,997
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ ์ 190,017 19,915  (2,466) 1,130 4,468 213,064
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,305 103 (39) 559 62 1,990
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า 8 - (8) - - - 
ยานพาหนะ 192 28 (50) 12 - 182

รวม 194,286 20,393 (2,629) 2,127 4,555 218,732

ค่าเสือมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (380) (14) - (27) - (421)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,070) (278) 37 - 3 (1,308)
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (64,054) (24,349) 1,280  (844) (251) (88,218)
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,035) (149) 34  (290) (3) (1,443)
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า (4) - 4 - - -
ยานพาหนะ (118) (32) 38  (8) - (120)

รวม (66,661) (24,822) 1,393 (1,169) (251) (91,510)
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตัง 6,166 2,611 (42) - (4,252) 4,483
หกั คา่เผือการดอ้ยค่า (354) - 406 - (52) - 

คา่เผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน (858) (635) - - - (1,493)
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 132,579 (2,453) (872) 958 - 130,212

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562  ล้านบาท 27,343
2561  ล้านบาท 24,822

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ยอด ณ วนัที เพิมขึ น ลดลง ยอด ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2562 2562 
ราคาทุน

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128 - - 128
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 310 1 (5) 306
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 3,636  1  (3,570) 67 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 553 4 (21) 536
ยานพาหนะ 64  9  (15)  58 

รวม 4,691 15 (3,611) 1,095

ค่าเสือมราคาสะสม 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) - - (127) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (266) (18) 4 (280)
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (3,523) (24) 3,482 (65)
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน (531) (10) 21 (520)
ยานพาหนะ (33) (11) 11 (33)

รวม (4,480)  (63)  3,518  (1,025) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง

และติดตัง 6 - (6) -
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 217  (48)  (99)  70 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)165

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ยอด ณ วันที เพิมขึน ลดลง โอน/อืนๆ ยอด ณ วันที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2561  2561 
ราคาทุน

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128 - - - 128
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 304 7 (7) 6 310
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 3,635 1  - - 3,636 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 558 12  (17)  - 553 
ยานพาหนะ 74 18  (28)  - 64 

รวม 4,699 38 (52) 6 4,691

ค่าเสือมราคาสะสม 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) - - - (127)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (254 ) (19) 7 - (266)
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (3,492) (31) - - (3,523)
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน (536) (11) 16 - (531)
ยานพาหนะ (42) (13) 22 - (33)

รวม (4,451) (74)  45  - (4,480)
สินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง

และติดตัง 6 6 - (6) 6
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 254 (30)  (7)  - 217 

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562    ล้านบาท 63 
2561    ล้านบาท 74 

มูลคา่สุทธิทางบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม
2562 มีจาํนวน 101 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม
2561 : 135 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

- 53 - 

13. สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการทีเกิดขึนในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย (สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี ) 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม

ยอด ณ วนัที ลดลง โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2561 2561
ราคาทุน
ณ วนัที 1 มกราคม 1,248 (945) (303) -
ณ วันที 31 ธันวาคม 1,248 (945) (303) -

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วนัที 1 มกราคม (1,038) 787 251 -
ณ วันที 31 ธันวาคม (1,038) 787 251 -
ค่าเผือการด้อยค่า (210) 158 52 -
รวม - - - -

14. ค่าความนยิม
รายการเคลือนไหวของค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม

2562 2561
ราคาทุน
ณ วนัที 1 มกราคม  17,199 14,352
เพิมขึนจากการซือธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 37) - 2,847
ณ วันที 31 ธันวาคม 17,199 17,199

ค่าตัดจําหน่ายสะสม 
ณ วนัที 1 มกราคม  (7,662)  (7,662)
ณ วันที 31 ธันวาคม (7,662) (7,662)
ค่าเผือการด้อยค่า (6,655) (6,655)
รวม 2,882 2,882

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)166

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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15. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมทีเกิดขึนในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินฉพาะกิจการ : ไม่มี)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม
ยอด ณ วนัที เพิมขึ น ยอด ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2562 2562 
ราคาทุน

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 136,444 - 136,444
รวม 136,444  -  136,444

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (24,695) (8,675) (33,370)

รวม (24,695) (8,675) (33,370)
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 111,749 (8,675) 103,074

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม
ยอด ณ วนัที เพิมขึน ยอด ณ วนัที

 1 มกราคม 31 ธันวาคม 
2561 2561

ราคาทุน
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 124,142 12,302 136,444

รวม 124,142 12,302 136,444

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (16,618) (8,077) (24,695)

รวม (16,618)  (8,077) (24,695)
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 107,524 4,225 111,749

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม
2562 ล้านบาท 8,675
2561   ล้านบาท 8,077

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษัทยอ่ยเป็นผู้
ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 900 MHz ดว้ยราคาประมูลรวมทังสิน 75,654 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 900 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) ตามเงือนไขและข้อกาํหนดทีระบุไวใ้นการ
ประมูลเมือวนัที 28 มิถุนายน 2559 โดยบริษัทได้ชําระเงินงวดแรกเป็นจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูล
และภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 8,603 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือค ําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนั
การชําระเงินในส่วนที เหลือให้กับ กสทช. โดยเงินงวดที 2 และ 3 อีกร้อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิมจะชําระ
ในปีทีสองและปีทีสามและส่วนทีเหลือชําระในปีที สี ต่อมา เมือวนัที 19 มิถุนายน 2562 AWN ได้รับสิทธิ 
ในการแบ่งชาํระเงินดงักล่าวออกเป็นสิบงวด นบัแต่วนัทีมีการจ่ายเงินครั งแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 1)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)167

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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เมือวนัที 19 สิงหาคม 2561 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย เป็นผูช้นะการ
ประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี 1800 MHz ดว้ยราคาประมูลรวมทังสิน 12,511 ลา้นบาท AWN ไดรั้บใบอนุญาตให้
ใชค้ลืนความถี 1800 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อยา่งเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นการประมูล เมือวนัที 19 กนัยายน 2561 
AWN ไดช้ ําระเงินประมูลคลืนความถีงวดทีหนึ งจาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงิน
ทังสิน 6,693 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือค ําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือใหก้บั กสทช.
โดยจะชาํระงวดที 2 และงวดที 3 อีกร้อยละ 25 ในปีทีสองและปีทีสามนบัจากวนัชาํระงวดทีหนึง

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีรับรู้เมือเริมแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนทีไดม้า
ของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว

16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม 
ยอด ณ วนัที เพิมขึน ลดลง โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2562 2562
ราคาทุน

มูลค่าความสมัพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ 167  -  -  - 167 
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ 139 - - - 139
คา่สิทธิในการใชโ้ครงขา่ย
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง 86 - - - 86

คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 9,303 1,488 (4) 634 11,421
รวม 9,695  1,488 (4) 634 11,813 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม
มูลค่าความสมัพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ (33)  (36) - - (69) 
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ (28)  (31) - - (59) 
คา่สิทธิในการใชโ้ครงขา่ย
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง (61)  (8) - - (69) 

คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (5,115) (1,136) 2 - (6,249) 
รวม (5,237) (1,211) 2 - (6,446)

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตัง 634  137 (36) (634) 101 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 5,092  414 (38) - 5,468 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
ยอด ณ วนัที เพิมขึน ลดลง เพิมขึนจาก โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม การซือ 31 ธันวาคม

2561 ธุรกจิ  2561 
ราคาทุน

มูลค่าความสมัพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ - - - 167 - 167
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ - - - 139 - 139
คา่สิทธิในการใชโ้ครงขา่ย
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง - -  -  86  - 86 

คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 8,278 719 (12) 114 204 9,303 
รวม 8,278 719 (12) 506 204 9,695

ค่าตดัจําหน่ายสะสม
มูลค่าความสมัพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ - (33) - - - (33)
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ - (28) - - - (28)
คา่สิทธิในการใชโ้ครงขา่ย
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง - (8) - (53) - (61)

คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (4,134) (911) 10 (80) - (5,115)
รวม (4,134) (980) 10 (133) - (5,237)

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตัง 355 483 - - (204) 634 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 4,499 222 (2) 373 - 5,092 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562  ล้านบาท 1,211 
2561  ล้านบาท 980 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)168

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ยอด ณ วนัที เพิมขึน ลดลง โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2562  2562 
ราคาทุน

คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 323 - - - 323
รวม 323 -  -  - 323 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม
คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (306) (6) - - (312)

รวม (306) (6) - - (312) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 17 (6)  - -  11 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ยอด ณ วนัที เพิมขึ น ลดลง โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2561  2561 
ราคาทุน

คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 323 - - - 323
รวม 323 -  -  - 323 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม
คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (295) (11) - - (306)

รวม (295) (11) - - (306) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 28 (11)  - -  17 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562  ล้านบาท  6 
2561  ล้านบาท  11 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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17. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี
สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,939 3,300 550 613
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (448) (90) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 3,491 3,210 550 613

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม
ประกอบดว้ย
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ยอด ณ วนัที บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน ผลกระทบจาก ยอด ณ วนัที
1 มกราคม กาํไรขาดทุน กาํไรขาดทุน การใช้มาตรฐาน 31 ธันวาคม

2562 เบ็ดเสร็จอืน การรายงานทาง 2562
การเงนิฉบับที 15

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี
ลูกหนีการคา้ (คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ) 266 60 - - 326 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและ

การลดมูลค่าของสินคา้) 47 (3) - - 44 
รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 408 59 - - 467 
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 410 - - - 410
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 466 178 (56) - 588
ขาดทุนสะสม 151 (76) - - 75
ใบอนุญาตใหใ้ช้คลืนความถีโทรคมนาคม

คา้งจ่าย (ดอกเบียรอตดับญัชี) 766 225 - - 991 
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 299 149 - - 448 
อืน ๆ 487 103 - - 590 
รวม 3,300 695 (56) - 3,939

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพยต์ามสญัญา - (35) - (339) (374)
อืน ๆ (90) 16 - - (74)
รวม (90) (19) - (339)  (448)
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 3,210 676 (56) (339) 3,491 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)169
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

- 60 - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
ยอด ณ วนัที บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน ยอด ณ วนัที
1 มกราคม กาํไรขาดทุน การซือธุรกจิ 31 ธันวาคม 

2561    2561 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี
ลูกหนีการคา้ (คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ) 269 (12) 9 266
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลคา่ของสินคา้) 77 (30) - 47
รายไดค้า่บริการโทรศพัท์เคลือนทีรับล่วงหนา้

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 365 43 - 408 
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 394 40 32 466 
ขาดทุนสะสม 108 43 - 151 
ใบอนุญาตใหใ้ช้คลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย (ดอกเบียรอ

ตดับญัชี) 506 260 - 766
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 171 128 - 299
อืน ๆ 290 187 10 487
รวม 2,590 659 51 3,300 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อืน ๆ (28) 18 (80) (90) 
รวม (28) 18 (80) (90)
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 2,562 677 (29) 3,210 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ยอด ณ วนัที บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน ยอด ณ วนัที
1 มกราคม  กาํไรขาดทุน กําไรขาดทุน 31 ธนัวาคม

2562 เบด็เสร็จอืน 2562
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 53 20 (7) 66
ขาดทุนสะสม 150 (76) - 74 
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 613 (56) (7) 550 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ยอด ณ วนัที บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน ยอด ณ วนัที
1 มกราคม  กําไรขาดทุน กําไรขาดทนุ 31 ธนัวาคม

2561 เบด็เสร็จอืน 2561
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 47 6 -          53
ขาดทุนสะสม 108 42 - 150
รวม 565 48 - 613 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อืน ๆ (5) 5 - - 
รวม (5) 5 - -
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 560 53 - 613 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)170
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกตา่งชัวคราวทีมีสาระสาํคญัและผลขาดทุนสะสมทีมิไดรั้บรู้
ในงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ขาดทนุสะสม 104 390 - - 
อืน ๆ 20 93 20 92
รวม 124 483 20 92

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัวคราวสาํหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายใุนปี
2562 - 2566 และรายการที เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีว ันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพยีงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายใุนปี
2563 - 2566 และรายการที เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีว ันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพยีงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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18. หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ส่วนทีหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน  - 5,900 - 2,900 
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ งปี
- ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  24,819 3,358 - - 
- ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 35 - 7,788 - -
- ส่วนของหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 35 53 57 15 11
รวมส่วนของหนีสินระยะยาว

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  24,872 11,203 15 11 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - - 4,920 4,920
รวมส่วนทีหมุนเวยีน 24,872 17,103 4,935 7,831

ส่วนทีไม่หมุนเวียน
หนี สินระยะยาว

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 33,757 56,571 - - 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ

ทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 35 2,999 2,999 - - 
- หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ 35 32,388 32,382 - - 
- หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 35 28 78 16 26

รวมหนี สินระยะยาว  69,172 92,030 16 26 
รวม 94,044 109,133 4,951 7,857 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)171
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บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
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หนี สินทีมีภาระดอกเบียซึงไม่รวมหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ
ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ครบกาํหนดภายในหนึงปี 24,819 17,046 4,920 7,820 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 49,430 66,459 - -
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 19,714 25,493 - - 
รวม 93,963 108,998 4,920 7,820

หนี สินทีมีภาระดอกเบียทังหมด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นสกุลเงินบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)172
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บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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เงนิกู้ยืมระยะยาว
รายละเอียดของเงินกูยื้มระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท
อตัราดอกเบียต่อปี กําหนดชําระคืนดอกเบีย กําหนดชําระคนืเงินต้น งบการเงินรวม

   2562  2561  
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 4 งวด เริมปี 2562 จนถึงปี 2564 3,750 5,000 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 2 งวด ในปี 2563 12,300 12,300 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 7 งวด เริมปี 2562 จนถึงปี 2565 4,286 5,000 

6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดชาํระคืนทังจาํนวน ในปี 2563 4,200 4,200 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 6 งวดเริมปี 2563 - จนถึงปี 2566 20,000 20,000 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 5 งวดเริมปี 2562 - จนถึงปี 2566 5,600 7,000 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 6 งวดเริมปี 2564 - จนถึงปี 2566 4,500 4,500 

อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 2 งวด ในปี 2565* 1,961 1,961 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 6 งวดเริมปี 2566 - จนถึงปี 2569 2,000 - 

รวมเงินกู ้ 58,597 59,961
หัก ตน้ทุนธุรกรรม (21) (32)
เงินกู้ ยืมระยะยาว 58,576 59,929 

* กลุ่มบริษทัไดมี้การแก้ไขสญัญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคาร เพือเปลียนสกลุเงินกูจ้ากสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกลุเงินบาท เพือปิดความเสียงทางดา้นอตัราแลกเปลียนและอตัราดอกเบีย ทังนีอายขุองเงินกูแ้ละเงือนไขอืนคงเดิม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)173

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หุ้นกู้ระยะยาว
ณ วนัที 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัออกหุ้นกูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท
วันทีจําหน่าย จํานวนหน่วย จํานวนเงิน อัตราดอกเบียต่อปี กาํหนดชําระ กําหนดชําระคืนเงนิต้น งบการเงินรวม

(ล้าน) คืนดอกเบีย 2562  2561  
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
11 เมษายน 2557 7.79 7,789 คงทีร้อยละ 4.17 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 เมษายน 2562 - 7,789 
11 เมษายน 2557 1.78 1,776 คงทีร้อยละ 4.56 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 เมษายน 2564 1,776 1,776 
11 เมษายน 2557 6.64 6,638 คงทีร้อยละ 4.94 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 เมษายน 2567 6,638 6,638 
11 พฤษภาคม 2559 7.82 7,820 คงทีร้อยละ 2.51 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 พฤษภาคม 2566 7,820 7,820 
11 พฤษภาคม 2559 7.18 7,180 คงทีร้อยละ 2.78 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 พฤษภาคม 2569 7,180 7,180 
30 พฤศจกิายน 2560 9.00 9,000 คงทีร้อยละ 3.35 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถถ่อนทังจาํนวนในวนัที 30 พฤศจกิายน 2570 9,000 9,000
รวมหุ้นกู้ 32,414 40,203 
หกั ตน้ทุนในการออกหุน้กู้ (26) (33) 
หุ้นกู้ระยะยาว 32,388 40,170

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)174

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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กลุ่มบริษทัมีขอ้จาํกดัทีตอ้งปฏิบติัตาม รวมทังการรักษาอตัราส่วนทางการเงินทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดวา่ดว้ย
สิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมซึงยงัมิไดเ้บิกใช้ จาํนวน 15,000 ลา้นบาท และ
17,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืซึ งยงัมิไดเ้บิกใช)้ 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู)้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 
มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม

ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม*
2562 2561 2562 2561

หุ้นกูร้ะยะยาว 32,414 40,203 34,388 40,662

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้มีการซือขายในตลาดหุ้นกู้คาํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

รายการเคลือนไหวของหนี สินทีมีภาระดอกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
เงนิกู้ยืม เงินกู้ยืม เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืม หุ้นกู้ หนีสินภายใต้ รวม
ระยะสัน ระยะสัน ระยะยาว ระยะยาว ระยะยาว สัญญาเช่า

จากสถาบัน จากกจิการ จากสถาบัน จากกจิการ การเงนิ
การเงนิ ทีเกียวข้องกัน การเงนิ ทีเกียวข้องกัน

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 5,900 - 59,929 2,999 40,170 135 109,133
รายการกระแสเงนิสด
เพิมขึน 4,500 4,000 2,000 - - - 10,500
จ่ายชาํระคืน (10,400) (4,000) (3,365) - (7,789) (56) (25,610)
รวมรายการกระแสเงินสด (5,900) - (1,365) - (7,789) (56) (15,110)

รายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด
เพิมขึน - - - - - 2 2
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - - 12 - 7 - 19
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - - 12 - 7 2 21
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 - - 58,576 2,999 32,388 81 94,044

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม

เงนิกู้ยืม เงินกู้ยืม เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืม หุ้นกู้ หนีสินภายใต้ รวม
ระยะสัน ระยะสัน ระยะยาว ระยะยาว ระยะยาว สัญญาเช่า

จากสถาบัน จากกจิการ จากสถาบัน จากกจิการ การเงนิ
การเงนิ ทีเกียวข้องกนั การเงนิ ทีเกียวข้องกัน

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 6,500 - 62,843 - 40,163 172 109,678
รายการกระแสเงนิสด
เพิมขึน 22,350 6,000 - 3,000 - - 31,350
จ่ายชาํระคืน (23,200) (6,000) (2,888) - - (56) (32,144)
รวมรายการกระแสเงินสด (850) - (2,888) 3,000 - (56) (794)

รายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด
เพิมขึน - - - - - 17 17
ตน้ทุนการกูย้ืม - - - (1) - - (1)
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง - - (98) - - - (98)
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - - 12 - 7 - 19
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - - (86) (1) 7 17 (63)

รายการเคลือนไหวจากการซือธุรกิจ
เพิมขึนจากการซือธุรกิจ 250 - 60 - - 2 312
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 5,900 - 59,929 2,999 40,170 135 109,133

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะกจิการ

เงนิกู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสัน เงนิกู้ยืม หนีสินภายใต้ รวม
ระยะสันจาก จากกจิการ ระยะยาว สัญญาเช่า

สถาบันการเงิน ทีเกียวข้องกัน การเงนิ
ณ วนัที 1 มกราคม 2562 2,900 4,920 - 37 7,857
รายการกระแสเงนิสด
เพิมขึน - 800 -  - 800 
จ่ายชาํระคืน (2,900) (800) -  (8) (3,708)
รวมรายการกระแสเงินสด (2,900) - -  (8) (2,908)

รายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด
เพิมขึน - - - 2 2
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - - - 2 2 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 - 4,920 - 31 4,951 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)175

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะกจิการ

เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะสัน เงินกู้ยืม หนีสินภายใต้ รวม 
ระยะสันจาก จากกจิการ ระยะยาว สัญญาเช่า

สถาบันการเงิน ทีเกียวข้องกัน การเงนิ
ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - 4,640 3,025 42 7,707
รายการกระแสเงนิสด
เพิมขึน 8,700 700 -  - 9,400 
จ่ายชาํระคืน (5,800) (420) (2,828)  (17) (9,065)
รวมรายการกระแสเงินสด 2,900 280 (2,828)  (17) 335 

รายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด
เพิมขึน - - - 12 12 
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง - - (197) - (197)
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - - (197) 12 (185)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 2,900 4,920 - 37 7,857 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ร้อยละต่อปี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2562  2561  2562  2561 
เงินกูย้มืระยะสัน - 1.79 1.12 1.38
เงินกูย้มืระยะยาว 2.82 2.80 - -
หุน้กูร้ะยะยาว 3.41 3.56 - -
หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.18 5.37 4.04 4.07

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนํ าหนักของเงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ทีไดมี้การปิดความเสียงไวแ้ลว้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
เจ้าหนีการค้า
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 63 73 14 26
บุคคลหรือกิจการอืน ๆ 21,974 18,349 29 33
รวมเจ้าหนีการค้า 22,037 18,422 43 59 

เจ้าหนีอืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 35 17,991 18,190 2,848 2,773
ภาษีมูลค่าเพิมคา้งจ่าย 324 85 8 9
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 312 243 6 5
อืน ๆ 35 712 740 - -
รวมเจ้าหนีอืน 19,339 19,258 2,862 2,787
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 41,376 37,680 2,905 2,846

เจา้หนีการคา้จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2562  2561  2562  2561 
สกุลเงินบาท 9,181 5,469 34 39 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 12,744 12,808 1 1
สกุลเงินยโูร 22 51 - -
สกุลเงินเยน 82 63 - -
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 8 19 8 19 
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง - 5 - -
สกุลเงินฟรังกส์วิส - 1 - -
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลยี - 6 - -
รวม 22,037 18,422 43 59

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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20. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดังนี  (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี)

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 

หมายเหตุ  2562  2561 
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 
เลขทีใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 2) 1 55,642 61,426 
เลขทีใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 3) 6,147 6,062 
61,789 67,488 

หกั ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย
ทีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (24,490) (3,972)

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 37,299 63,516 

รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที
31 ธนัวาคม มีดงันี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

  2562  2561 
ณ วนัที 1 มกราคม 67,488 73,950
เพิมขึน - 12,303 
จ่ายชาํระ (4,020) (20,536)
ตดัจาํหน่ายดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี 1,605 1,771 
ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้ 1 (3,284) -
ณ วันที 31 ธันวาคม 61,789 67,488

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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21. ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติ
คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์ เมื อเกษียณ แก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและ
ผลประโยชนจ์ากการให้บริการระยะยาว

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที7) พ.ศ.2562ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 5 เมษายน 
2562 ซึ งจะมีผลบังคบัใช้เมือพน้กาํหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบันีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งสําหรับลูกจา้งซึ งทาํงานติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึนไปใหม้ีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปลียนแปลงดงักล่าว
ถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน กลุ่มบริษัทและบริษทั
ไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทนุบริการในอดีตเป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน
เป็นจาํนวน 636 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท ตามลาํดบั

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราดอกเบี ย และความเสียงจากตลาด
(เงินลงทุน) 

ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังานตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 2,860 2,254 329 263 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)177
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนักงานสาํหรับปีสินสุดวนัที
31 ธันวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562  2561  2562  2561 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน

ณ วนัที 1 มกราคม 2,254 1,856 263 235 
เพิมขึนจากการซือธุรกิจ - 156 - - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบีย 297 268 55 50
ผลประโยชน์จ่าย (47) (26) (20) (10)
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย - - (6) (12)
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนกังานทีกาํหนดไว้ (280) - (35) - 
ตน้ทุนบริการในอดีต 636 - 72 -
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2,860 2,254 329 263 

คา่ใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 210 189 38 28
ดอกเบียจากภาระผูกพนั 87 79 11 10 
ตน้ทุนบริการในอดีต 636 - 72 -
รวม 933 268 121 38

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

- 74 - 

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนการให้บริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 49 16 99 24
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 794 171 8 2
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 2 3 2
ตน้ทุนทางการเงิน 87 79 11 10
รวม 933 268 121 38

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไวที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562  2561  2562  2561 
รวมอยู่ในกําไรสะสม
ณ วนัที 1 มกราคม 339 339 255 255
รับรู้ระหว่างปี (280) - (35) -
ณ วันที 31 ธันวาคม 59 339 220 255

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไวที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม เกิดขึนจากเรืองตอ่ไปนี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562  2561  2562  2561 
สมมติฐานทางการเงิน (135) - (12) -
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (145) - (23) -
รวม (280) - (35) -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)178
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกั)

หน่วย : ร้อยละ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562  2561  2562  2561 
อตัราคิดลด 2.4 3 2.4 3
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต 5 6 5 6

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ถือตามขอ้มูลทางสถิติที
เผยแพร่ทัวไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560 (“TMO17”)  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจ
เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบ
ตอ่ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
อตัราคิดลด

- เพิมขึนร้อยละ 1 (353) (301) (41) (25)
- ลดลงร้อยละ 1 422  363  49  30 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
- เพิมขึนร้อยละ 1 398 339 46 28
- ลดลงร้อยละ 1 (337) (288) (40) (24)

แม้วา่การวิเคราะห์นี ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แตไ่ดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ตามทีไดแ้สดงขา้งตน้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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22. ทุนเรือนหุ้น
รายการเคลือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

(ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
มูลค่าหุ้น 2562 2561

ต่อหุ้น (บาท) จํานวนหุ้น จํานวนเงิน จํานวนหุ้น จํานวนเงิน
ทุนจดทะเบียน
ณ วนัที 1 มกราคม 
- หุน้สามญั 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
- หุน้สามญั 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 2562 และ 2561 ทุนทีออกของบริษทัประกอบดว้ย หุ้นสามญัจาํนวน 2,973 ลา้นหุ้น มูลค่า
หุน้ละ 1.00 บาท หุน้ทังหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

ผูถ้ือหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึง
เสียงตอ่หนึงหุ้นในทีประชุมของบริษทั

เมือวนัที 5 มิถุนายน 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย์ จาํนวน
83,302 หุ ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ งเป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ
บริษทัทีไดจ้ดัสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 83,302 หน่วย โดยราคาการ
ใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเท่ากบั 166.588 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ทุนทีออกชาํระแลว้
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัเพิมขึนจาํนวน 83,302 บาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษัทเสนอขายหุ้น
สูงกว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว้ บริษัทตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนี ตังเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)179
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจัดสรรทุนสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

24. องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
โครงการ Performance share plan

ครังที 2 
ในเดือนมีนาคม 2557 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2557 ไดอ้นุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant II”) โดยขอ้มูลสําคญัของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี

วนัทีอนุมติั: 26 มีนาคม 2557
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 680,000 หน่วย
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 211.816 บาท/หุ้น
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 680,000 หุ้น
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุน้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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ครังที 3 
ในเดือนมีนาคม 2558 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2558 ไดอ้นุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั มีดงันี

วนัทีอนุมติั: 24 มีนาคม 2558
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 872,200 หน่วย
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 249.938 บาท/หุ้น
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 872,200 หุ้น
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุน้

ครังที 4 
ในเดือนมีนาคม 2559 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2559 ไดอ้นุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั มีดงันี

วนัทีอนุมติั: 29 มีนาคม 2559
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 826,900 หน่วย
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 166.588 บาท/หุ้น
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 826,900 หุ้น
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)180
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ครังที 5 
ในเดือนมีนาคม 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2560 ไดอ้นุมัติการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั มีดงันี

วนัทีอนุมติั: 30 มีนาคม 2560 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 1,410,500 หน่วย
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 160.434 บาท/หุ้น
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 1,410,500 หุ้น
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครังแรก
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 ให้ออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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การเปลียนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งันี

หน่วย : พนัหน่วย
ณ วันที 1 มกราคม รายการระหว่างงวด ณ วันที 31 ธันวาคม

2562 ออกให้ ใช้สิทธิ 
(ดูหมายเหตขุอ้ 22)

หมดอายุ 2562 
ESOP - Grant II 
- กรรมการ 30 - - (30) -
- พนกังาน 612 - - (612) - 

642 - - (642) -
ESOP - Grant III
- กรรมการ 51 - - - 51
- พนกังาน 726 - - - 726

777 - - - 777
ESOP - Grant IV
- กรรมการ 57 - (7) - 50
- พนกังาน 654 - (76) - 578

711 - (83) - 628
ESOP - Grant V
- กรรมการ 89 - - - 89
- พนกังาน 964 - - - 964

1,053 - - - 1,053
รวม 3,183 - (83) (642) 2,458

* ทังนี  ESOP ขา้งตน้นันไดร้วม ESOP ของพนกังานหรือผูบ้ริหารทีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้กาํหนดสิทธิและ
เงือนไขทีกาํหนด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)181
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การวดัมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายตุิธรรมของตราสารทุนทีออกให้ ณ วนัที
ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานทีสาํคญัดงันี

ครังที 2 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วนัทีให้สิทธิ 101.617 บาทต่อหุ้น
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 240.000 บาทต่อหุ้น
ราคาการใชสิ้ทธิ 211.816 บาทต่อหุ้น
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 25.15
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.00
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 3.08

ครังที 3
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วนัทีให้สิทธิ 82.907 บาทต่อหุน้
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 236.000 บาทต่อหุ้น
ราคาการใชสิ้ทธิ 249.938 บาทต่อหุ้น
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 22.99
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.28 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 2.34

ครังที 4 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วนัทีให้สิทธิ 67.742 บาทต่อหุน้
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 165.000 บาทต่อหุ้น
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588 บาทต่อหุ้น
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 27.70
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 8.48
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 1.72 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ครังที 5 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วนัทีให้สิทธิ 111.857 บาทต่อหุ้น
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 172.500 บาทต่อหุ้น
ราคาการใชสิ้ทธิ 160.434 บาทต่อหุ้น
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 27.22
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.55 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 2.01

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ เป็นจาํนวน
26 ลา้นบาท และ 26 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : 39 ลา้นบาท และ 39 ลา้นบาท ตามลาํดบั)

ส่วนเกนิจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียังไม่เกดิขึนจริง
ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงประกอบดว้ยผลรวมการเปลียนแปลงสัดส่วนของ
เงินลงทนุจนกระทังมีการขายหรือจาํหน่าย

25. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานและการจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ งเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษัท
หน่วยงานธุรกิจทีสาํคญันี ผลิตสินคา้และใหบ้ริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของ
กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี

ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ส่วนงาน 2 ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ์ 
ส่วนงาน 3 บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)182
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ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้กาํไร
ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยประธานเจา้หน้าที
บริหารของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนันเป็นขอ้มูล
ที เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั

ข้อมูลตามส่วนทีรายงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดังนี

หน่วย : ล้านบาท 
บริการสือสารข้อมูล

ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที
บริการโทรศัพท์เคลือนที เคลือนทีและอุปกรณ์ อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 141,418 136,119 29,879 25,234 9,597 8,503 180,894 169,856 
รายไดจ้ากการลงทุน 181 147 7 12 10 6 198 165
ตน้ทุนทางการเงิน (4,764) (5,134) (2) (2) (11) (12) (4,777) (5,148)
ค่าเสือมราคาและ

ค่าตดัจาํหน่าย (34,761) (31,689) (5) (6) (2,463) (2,184) (37,229) (33,879)
ค่าใชจ่้ายทีมีสาระสําคญั (18,063) (15,137) (2,510) (4,893) (569) (792) (21,142) (20,822)
กาํไร (ขาดทุน) ของ 

ส่วนงานก่อนภาษีเงินได้ 38,018 40,290 (2,442) (5,952) 1,826 1,299 37,402 35,637 

สินทรัพย์และหนีสินตามส่วนงาน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดังนี
หน่วย : ล้านบาท 

บริการสือสารข้อมูล
ขายเครืองโทรศัพท์ ผ่านสายโทรศัพท์และ รวมส่วนงานที

บริการโทรศัพท์เคลือนที เคลือนทีและอุปกรณ์ อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินทรัพยส่์วนงาน 271,628 271,526 7,664 7,799 10,377 11,180 289,669 290,505
หนี สินส่วนงาน 212,870 225,949 3,993 4,175 3,412 2,712 220,275 232,836

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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มูลค่าการเพิมขึ นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีมีสาระสําคญั สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

บริการสือสารข้อมูล
ขายเครืองโทรศัพท์ ผ่านสายโทรศัพท์และ รวมส่วนงานที

บริการโทรศัพท์เคลือนที เคลือนทีและอุปกรณ์ อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง รายงาน
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายจ่ายฝ่ายทุน 21,974 33,443 1 - 2,988 2,429 24,963 35,872

รายได้ 
การจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัมีช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ ณ เวลาใดเวลาหนึง และรายไดจ้ากการให้บริการ
แก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาหนึ งตามประเภทของสินคา้หรือบริการหลกัซึ งสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายไดที้รายงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
2562 2561

รายได้จากลูกค้าภายนอก
ส่วนงานที 1 - บริการโทรศพัทเ์คลือนที 141,418 136,119
ส่วนงานที 2 - ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ์ 29,879 25,234
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 9,597 8,503
รวม 180,894 169,856

ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง
ส่วนงานที 2 - ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ์ 29,879 25,234
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 886 617
30,765 25,851

ตลอดช่วงเวลา
ส่วนงานที 1 - บริการโทรศพัท์เคลือนที 141,418 136,119
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 8,711 7,886
150,129 144,005

รวม 180,894 169,856

ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ
ทีมีสาระสาํคญั

ลูกค้ารายใหญ่ 
ไม่มีลูกคา้รายใดรายหนึ งเป็นลูกคา้รายใหญ่ เนืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก ซึ งไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ
ทังภาคธุรกิจและผูใ้ชบ้ริการรายยอ่ยทัวไป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)183
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26. รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์
บริษัทมีรายไดจ้ากการให้บริการอินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562 2561

ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบทีหนึง  - - 
รายไดค้า่บริการอืน  1,728 1,734 
รวม  1,728 1,734 

27. รายได้ดอกเบีย
รายไดด้อกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
บริษทัยอ่ย 35 - - 591 834 
สถาบนัการเงิน 198 165 19 4
รวม 198 165 610 838

28. รายได้อืน (กลบัรายการ)
รายไดอื้น (กลบัรายการ) สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  2562  2561  2562  2561 
หนี สูญไดรั้บคืน 174 135 11 11
รายไดค่้าบริหารจดัการ 35 - 6 - -
(กลบัรายการ) รายไดอื้น 35 - - - (1,239)
อืน ๆ 35 475 555 57 65 
รวม 649 696 68 (1,163)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดก้ลบัรายการรายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ซึงเกิดขึนกบับริษทัยอ่ยแห่งหนึง
ระหวา่งปี 2558 - 2559 จาํนวน 1,239 ลา้นบาท (สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี ) 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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29. กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทับนพืนฐาน
ความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 
ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพ ตามขอ้กาํหนด
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลียงชีพเป็น
จาํนวนเงิน 292 ลา้นบาท และ 31 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
(สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561: 281 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท ตามลาํดบั)

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม ไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหนา้ที ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
ทีมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัตา่งๆ ดงันี

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2562
ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 12 27,343 24,822 63 75
ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี

โทรคมนาคม 15 8,675 8,077 - -
ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรพัยท์ีไม่มีตวัตนอืน 16 1,211 980 6 11
หนีสงสัยจะสูญและหนี สูญ (หนี สูญไดรั้บคืน) 6 2,521 2,175 (1) (1)
ขาดทุนจากการยกเลกิสินทรัพยต์ามสญัญา 7 747 - - -
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 7,861 9,550 2 1
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 10,760 9,098 1,091 921

31. ต้นทุนทางการเงนิ
ตน้ทนุทางการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ดอกเบียจ่าย 35 3,085 3,280 58 92
ตน้ทุนทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัใบอนุญาต 1,604 1,771 - -
อืน ๆ 88 97 15 14
รวม 4,777 5,148 73 106

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)184

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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32. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สาํหรับปีปัจจุบนั 6,886 6,443 - -
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ (2) 156 - -

6,884 6,599 - - 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 17
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว (675) (677) 56 (53)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 6,209 5,922 56 (53) 

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 (สําหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี)  

หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงินรวม 

ก่อน 
ภาษีเงนิได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงนิได้

สุทธิจาก
ภาษีเงนิได้

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที
กาํหนดไว ้ 280 (56) 224 

รวม 280 (56) 224 

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก่อน 
ภาษีเงนิได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงนิได้

สุทธิจาก
ภาษีเงนิได้

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที
กาํหนดไว ้ 35 (7) 28 

รวม 35 (7) 28 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษีทีแทจ้ริงสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562 2561

อัตราภาษี
(ร้อยละ) 

อตัราภาษี
(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 37,402 35,637
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 7,480 20 7,127
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 32 11
รายจ่ายฝ่ายทุนทีมีสิทธิหักไดเ้พิมขึน (1,245) (1,288)
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก (72) -
รายการปรบัปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ (2) 156
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย 16 (84)
รวม 17 6,209 17 5,922

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2562  2561 
อตัราภาษี
(ร้อยละ) 

อตัราภาษี
(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31,245 29,629
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 6,249 20 5,926
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย (6,118) (6,009)
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี - 30
ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิ หกัไดเ้พิมขึนสุทธิ (3) -
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก (72) -
รวม - 56 - (53)

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)185

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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33. กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยถวัเฉลียถ่วงนําหนกั
โดยแสดงการคาํนวณดงันี

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2562  2560  2562  2561 
กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ขันพืนฐาน) 31,190 29,682 31,190 29,682 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

(ขันพืนฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 
กาํไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 10.49 9.98 10.49 9.98 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนัก
หลงัจากทีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2562  2561  2562  2561 
กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

(ขันพืนฐาน) 31,190 29,682 31,190 29,682
กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ปรับลด) 31,190 29,682 31,190 29,682
จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั

(ขันพืนฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

(ปรับลด) 2,973 2,973 2,973 2,973
กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 10.49 9.98 10.49 9.98

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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34. เงนิปันผล
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 29 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท ทังนี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับหุน้สามญัในอตัราหุ้น
ละ 3.51 บาท เมือวนัที 25 สิงหาคม 2560 ดงันันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 3.57 บาท เป็นจาํนวน
เงนิทังสิน 10,614 ลา้นบาท ซึ งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น เมือวนัที 26 เมษายน 2561 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 2 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 11,238 ลา้นบาท เงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 29 สิงหาคม 2561 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 28 มีนาคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท ทังนี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับหุน้สามญัในอตัราหุ้น
ละ 3.78 บาท เมือวนัที 29 สิงหาคม 2561 ดงันันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 3.30 บาท เป็นจาํนวน
เงินทังสิน 9,811 ลา้นบาท ซึงเงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมือวนัที 18 เมษายน 2562 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 5 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 11,238 ลา้นบาท เงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 3 กนัยายน 2562 

35. บุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั
กิจการและบุคคลทีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทัง
ทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที
เกียวขอ้งกบับริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บุคคลทีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของ
บริษัทซึ งทาํให้ผูเ้ป็นเจ้าของดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสําคัญรวมทั ง
กรรมการและพนักงานของบริษัทและสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่านัน กิจการและบุคคล
ทังหมดเป็นบคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึ งอาจมีขึนได้ ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียด
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทั
ไดคิ้ดราคาซือ - ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัดว้ยราคาทีสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนันๆ แลว้ โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าทีปรึกษาและบริหารงาน
คิดราคาตามทีตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณจากสดัส่วนการทาํงานทีบริษทัไดท้าํใหก้บับริษทัผูว้า่จา้งในแตล่ะปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ความสัมพนัธ์ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี

ชือกจิการ ประเทศทีจัดตัง
/สัญชาติ

ลกัษณะความสัมพันธ์

บริษทัยอ่ย ไทย กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั
บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน)

(“อนิทชั”) และกิจการทีเกียวขอ้งกนั
   (“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว อินทชัเป็นผูถื้อหุ้นทีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัต่อบริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั

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

สิงคโปร์ Singtel เป็นผูถ้ือหุ้นทีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัต่อบริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั ไทย บริษทั อนิฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั เป็นบริษทัร่วม
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ไทย บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั เป็นการร่วมคา้
บริษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จาํกดั ไทย บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จาํกดั เป็นการร่วมคา้
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ทีมีกรรมการบริษทัร่วมกนั

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
   หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2562 2561 2562 2561

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
บริษทัยอ่ย - - 1,727 1,733
กลุ่มอนิทชั 55 44 1 1
กลุ่ม Singtel 125 192 - -
การร่วมคา้ 6 2 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 95 84 - -
รวม 281 322 1,728 1,734

ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืน ๆ
บริษทัยอ่ย - - 42 -
รวม - - 42 -

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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   หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562  2561  2562  2561 
เงินปันผลรับจาก
บริษทัยอ่ย - - 26,373 30,540
การร่วมคา้ 8 - - -
รวม 8 - 26,373 30,540

รายได้ดอกเบีย
บริษทัยอ่ย - - 591 834
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 64 - - -
รวม 64 - 591 834

รายได้อืน (กลบัรายการ)
บริษทัยอ่ย - - 37 (1,191)
กลุ่มอนิทชั 1 1 - -
กลุ่ม Singtel 3 1 - - 
การร่วมคา้ 6 6 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 3 - -
รวม 10 11 37 (1,191)

ค่าเช่าและค่าบริการอืน
บริษทัยอ่ย - - 55 52
กลุ่มอนิทชั 210 192 5 1
กลุ่ม Singtel 279 266 - -
การร่วมคา้ 51 34 - - 
บริษทัร่วม 82 89 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 67 64 - - 
รวม 689 645 60 53

ค่าโฆษณา 
กลุ่มอนิทชั 11 4 - -
กลุ่ม Singtel 2 3 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 1 1 - -
รวม 14 8 - - 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)187

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

- 93 - 

หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2562  2561  2562 2561
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสัน 137 167 137 148 
ผลประโยชน์ระยะยาว 3 2 3 2
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4 8 4 8
รวม 144 177 144 158

ซือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืนๆ
กลุ่มอนิทชั 69 13 - -
รวม 69 13 - - 

ต้นทุนทางการเงิน
บริษทัยอ่ย - - 54 60 
กลุ่มอนิทชั 2 2 - -
บริษทัร่วม 3 5 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 192 50 - -
รวม 197 57 54 60 

เงินปันผลจ่าย
อนิทชั 8,515 8,840 8,515 8,840
Singtel 4,909 5,096 4,909 5,096
รวม 13,424 13,936 13,424 13,936 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที
31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เงินฝากธนาคาร

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 113 165 1 1

ลกูหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน
ลกูหนีการค้า
บริษทัยอ่ย - - 9 14
กลุ่มอนิทชั 10 5 1 -
กลุ่ม Singtel 18 87 - 1
การร่วมคา้ 2 1 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 9 12 - -

39 105 10 15
รายได้ค้างรับ
บริษทัยอ่ย - - - 3
กลุ่มอนิทชั 1 2 - -
กลุ่ม Singtel 22 64 - -
การร่วมคา้ 1 1 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 1 1 - -

25 68 - 3
รวมลูกหนีการค้า 64 173 10 18

ลกูหนีอืน
ดอกเบียคา้งรับ

บริษทัยอ่ย - - 148 98
รวมลูกหนีอืน - - 148 98
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน 

(ดูหมายเหตุขอ้ 6) 173 116 64 158 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)188
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที
31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกนั
บริษทัยอ่ย - - 50,499 48,669

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมือทวงถาม ซึงมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 1.14 ตอ่ปี (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561: เฉลียร้อยละ 1.36 ต่อปี)

รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562  2561  2561  2560 

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกัน
ณ วนัที 1 มกราคม - - 48,669 39,534
เพิมขึน - - 14,160 41,971
ลดลง - - (12,330) (32,836)
ณ วันที 31 ธันวาคม - - 50,499 48,669

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

2562  2561  2562  2561 
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน
เจ้าหนีการค้า
บริษทัยอ่ย - - 4 6 
กลุ่มอนิทชั 15 14 1 -
กลุ่ม Singtel 31 49 9 20
การร่วมคา้ 8 2 - -
บริษทัร่วม 7 6 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 2 2 - - 
รวมเจ้าหนีการค้า 63 73 14 26 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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  หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561
เจ้าหนีอืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย

บริษทัยอ่ย - - 18 21
กลุ่มอนิทชั 52 29 - 2
กลุ่ม Singtel 2 12 - -
การร่วมคา้ 5 17 - -
บริษทัร่วม 3 28 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 49 30 - -

รวมเจ้าหนีอืน 111 116 18 23
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 

(ดูหมายเหตุขอ้ 19) 189 49174 32 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษทัร่วม 29 54 - -

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกนั
บริษทัยอ่ย - - 4,920 4,920

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภทเรียกคืน
เมือทวงถาม ซึ งมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 1.12 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 :  เฉลีย
ร้อยละ 1.14 ตอ่ปี)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)189
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รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562  2561  2562  2561 

เงินกู้ยืมระยะสันจากกจิการทีเกียวข้องกนั
ณ วนัที 1 มกราคม - - 4,920 4,640
เพิมขึน - 6,000 800 700 
ลดลง - (6,000) (800) (420)
ณ วันที 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) - - 4,920 4,920

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที
31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

2562  2561  2562  2561 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเกียวข้องกนั
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 2,999 2,999 - -
รวม 2,999 2,999 - -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกันแห่งหนึ ง ซึ งมีอตัรา
ดอกเบียในอตัรา 6MTHBFIX บวกด้วยส่วนเพิม โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบี ยทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระเงินตน้
ทังหมด 14 งวด เริมปี 2565 จนถึงปี 2571 

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเกียวข้องกนั
ณ วนัที 1 มกราคม 2,999 - - -
เพิมขึน - 3,000 - -
ตน้ทุนการกูย้มื - (1) - -
ณ วันที 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 2,999 2,999 - -
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  หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 2562  2561  2562  2561 
หุ้นกู้ระยะยาว
กลุ่มอนิทชั 52 68 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 24 264 - -
รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 76 332 - -

สัญญาสําคญัทีทาํกบักิจการทีเกียวข้องกนั
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญากบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัและมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอตัราและเงือนไขตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาสาํคญัทีทาํกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปนี

1) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงบัสญัญาเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเงือนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2) กลุ่มบริษัทมีการทาํสัญญาระหว่างกนัในการให้บริการพืนทีและระบบพืนฐานในการติดตังอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั

3) บริษทัย่อยไดรั้บการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัทจ์ากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั
(“ACC”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย โดย ACC จะให้บริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทังให้คาํแนะนาํและแกไ้ขปัญหา
ในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั

4) บริษทั แอดวานซ ์คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย และบริษทั ไฮ ชอปปิ ง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วม
ไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“TMC”) ซึ งเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดย TMC 
จะเป็นผูจ้ ัดหาบุคลากรและศูนย์ให้ข่าวสารทางโทรศัพท์ เพือดาํเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศพัท์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า
30 วนั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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5) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย์ จาํกดั ซึ งเป็น
บริษทัย่อย ในการให้บริการชาํระค่าสินคา้หรือบริการผา่นการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด
โดยคูสั่ญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้ทาํสัญญา
กบับริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ในการจาํหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด
โดยคูสั่ญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

7) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้ง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยในการบรรจุภณัฑ์บตัร
โดยคูสั่ญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

8) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาบริการเครือข่ายระหว่างประเทศกบักลุ่ม Singtel ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัโดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั

9) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทั ไมโม่เทค จาํกดั และบริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย
ในการให้บริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลือนทีหรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) 
โดยคูสั่ญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

10) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”)ไดท้าํสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทยคม 
จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดย AWN ตกลงชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอตัราและ
เงือนไขทีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลถึงวนัที 19 พฤศจิกายน 2563  

11) บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาบริการระบบคอมพิวเตอร์และบริการซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั บริษทั ไอ.ที. แอพพลิเคชัน แอนด ์เซอร์วิซ จาํกดั ซึ งเป็น
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยสัญญามีกาํหนด 1 ปี และต่ออายไุดอี้กคราวละ 1 ปี คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
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12) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิลใยแกว้นาํแสงและ
สิงอาํนวยความสะดวกกับบริษัท อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั (“IH”) ซึ งเป็นบริษทัร่วม โดย IH ให้บริการ
ระบบเคเบิลใยแกว้นาํแสงรวมถึงให้บริการสิ งอาํนวยความสะดวกในพืนทีเฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

13) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ได้ทาํสัญญากบับริษัท ทีซี บรอดคาสติง
จาํกัด ซึ งเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน เพือรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์ โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

14) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญากบับริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย เพือรับบริการเช่าเครืองและอุปกรณ์เพือใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยคูส่ัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจ้งเป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั

15) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั และ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย
ไดท้าํสัญญาพฒันาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสงกบับริษทั อมตะเน็ทเวอร์คจาํกดั ซึ งเป็นการร่วมคา้
โดยคูส่ัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

16) บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกัด ซึ งเป็นบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบั บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จาํกดั ซึ งเป็น
การร่วมคา้ เพือรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

17) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย ว่าจา้งให้บริษัท ไมโม่เทค จาํกัด
(“MMT”) ซึ งเป็นเป็นบริษทัยอ่ย ให้บริหารคะแนนสะสม และจดักิจกรรมแลกสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้
ของ AWN โดยคูสั่ญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

36. เครืองมือทางการเงนิ
นโยบายการจดัการความเสียงทางด้านการเงนิ
การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึงกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระบบ
ในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสียงให้เป็นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจาก
ความเสียงและตน้ทุนของการจดัการความเสียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียง
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งต่อเนืองเพือใหม้ันใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การบริหารจัดการทุน
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายทีจะบริหารโครงสร้างเงินทุนใหมี้ความแข็งแกร่งในระดบัทีเหนือกวา่บริษทัอืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และพยายามคงสถานะอนัดบัเครดิตในระดบัทีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึ งจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสถานะการเงินทีมีความพร้อมและมีความคล่องตวัสูงในการเติบโตธุรกิจเมือเทียบกบั
คู่แข่ง อนัหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนทีหลากหลาย ความสามารถในการจดัหาเงินทุนทีคล่องตวั และมีระดบั
ตน้ทนุทีเหมาะสม

ในระยะ 3 - 5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลียนแปลงดา้นเทคโนโลยี ซึ งจาํเป็นตอ้งมีการ
ลงทุนเพิมเติม กลุ่มบริษทัและบริษทัเชือว่า กลุ่มบริษทัและบริษัทมีความพร้อมทางดา้นโครงสร้างเงินทุน
เพียงพอตอ่การขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกัยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผา่นการเพิมระดบัหนี สินเพือ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจ

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย
ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบียใน
ตลาด ซึ งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทั เนืองจากดอกเบียของ
หลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนีและเงินกูย้มืบางส่วนมีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงดา้นอตัรา
ดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 18) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ดความเสียงดงักล่าวโดยทาํใหแ้น่ใจว่า
ดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพยท์ีเป็นตราสารหนีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงที และใชเ้ครืองมือทางการเงินที
เป็นตราสารอนุพนัธ์ซึ งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ย เพือใช้ในการจดัการความเสียงทีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนี และเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ

ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึงเกิดจากค่าใช้จ่ายและเงินกูย้ืม
ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการ
ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ งปี เพือป้องกันความเสี ยงของหนี สินทางการเงินที เป็นเงินตราต่างประเทศ
สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ เพื อป้องกนัความเสียงของเงินกูย้ืมระยะยาวที เป็นเงินตามต่างประเทศ
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานเป็นรายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกูย้ืม
ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศในงวดถดัไป
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หนีสินทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ดงันี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1,096 657 - 1
สกุลเงินยโูร 278 265 - 2
รวม 1,374 922 - 3

ลูกหนีการค้าหมุนเวียน 6
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 984 1,824 - -
สกุลเงินยโูร 76 2 - -
รวม  1,060 1,826 - -

เจ้าหนีการค้าหมุนเวียน 19 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (12,744) (12,808) (1) (1)
สกุลเงินยโูร (22) (51) - -
สกุลเงินเยน (82) (63) - -
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (8) (19) (8) (19)
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง - (5) - -
สกุลเงินฟรังกส์วิส  - (1) - - 
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย - (6) - -
รวม  (12,856) (12,953) (9) (20) 
ยอดบัญชีทีมีความเสียงใน

งบแสดงฐานะการเงนิ (10,422) (10,205) (9) (17) 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 5,536 4,514 - -
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ (4,886) (5,691) (9) (17) 

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้มีไวเ้พือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนสาํหรับยอดบญัชีทีมีความเสียง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และสาํหรับการซือภายในอนาคตบางส่วน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ลูกหนี (เจา้หนี ) ตามสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้สุทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีตามสญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 5,395 4,520 - -
เจา้หนีตามสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า* (5,536) (4,514) - -
รวมลูกหนี (เจ้าหนี) ตามสัญญา 

อตัราแลกเปลียนล่วงหน้า (141) 6 - - 

* ราคาตามสัญญาของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตังแต่เริมตน้
และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสัญญา

การจดัประเภทสัญญาอตัราการแลกเปลียนล่วงหนา้ในงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2562  2561  2562  2561 
สินทรัพย์หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน - 6 - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน - 6 - - 

หนีสินหมุนเวียน 
หนี สินทางการเงินหมุนเวยีนอืน (141) - - - 
รวมหนีสินไม่หมุนเวียนอืน (141) - - - 
รวม (141) 6 - - 
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ราคาตามสัญญาและมูลคา่ยติุธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
 ราคาตามสัญญา** มูลค่ายุติธรรม*

 2562  2561  2562  2561 

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 5,536 4,514 5,409 4,510 
รวม 5,536 4,514 5,409 4,510

 * มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ การปรับมูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตังแต่
เริมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานเพือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึน

** ราคาตามสัญญาของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตังแต่เริมตน้
และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสัญญา

ความเสียงทางด้านสินเชือ
ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกคา้หรือคูส่ัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทัและบริษทัตาม
เงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางดา้นสินเชือดงักล่าวอยา่งสมําเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานไม่
พบวา่มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั

ความเสียงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทและบริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพือทาํให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงนิ
สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม
มีดงันี  (เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม) (งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

 หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 5,536 - - 5,409 5,409
หุ้นกู้ 32,414 - 34,388 - 34,388

วันที 31 ธันวาคม 2561
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 4,514  -  -  4,510  4,510
หุ้นกู้ 40,203 - 40,662 - 40,662

ลาํดับชันของมูลค่ายตุิธรรม
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายติุธรรมทีเกิดขึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายติุธรรม
เหล่านี ถูกจดัประเภทอยู่ในระดับทีต่างกนัของลาํดบัชันมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า
นิยามของระดบัตา่งๆ มีดงันี

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี สิน
อยา่งเดียวกนั ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลคา่

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับเงินลงทุนเผือขาย ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ งใช้กระแส
เงินสดตามสัญญาและอตัราคิดลดทีเกียวขอ้งกบัตลาด

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สาํหรับมูลค่ายตุิธรรมของหุ้นกูที้มีการ
ซือขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยโดยใช้ราคาปิด  
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 สําหรับมูลค่ายติุธรรมของสัญญา
อตัราแลกเปลียนล่วงหน้า โดยใช้อตัราทีกาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริษทัและบริษทัดว้ยการพิจารณาเงือนไข
ในตลาดทีมีอยู ่ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายติุธรรมของลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนและเจา้หนี การคา้และเจา้หนี หมุนเวียนอืน เป็นมูลค่า
ทีใกลเ้คียงกบัราคาทีบนัทึกในบญัชี

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูยื้มและเงินกูยื้มจากกิจการทีเกียวขอ้งกันและหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินเป็นมูลค่า
ทีใกลเ้คียงกบัราคาทีบนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่ของเครืองมือทางการเงินเหล่านี มีดอกเบียในอตัราตลาด

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูยื้มระยะยาว เป็นมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัราคาทีบนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่ของ
เครืองมือทางการเงินเหล่านีมีดอกเบียในอตัราตลาด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)194
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37. ภาระผูกพนักบับคุคลหรือกจิการทีไม่เกียวข้องกัน
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้าน 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน
สญัญาทียงัไม่ไดร้ับรู้

อาคารและอปุกรณ์
สกุลเงินบาท 6,464 7,853 11 2
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  163 213   - - 
สกุลเงินยโูร - 1 - -

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
สกุลเงินบาท 1 17,584* - - - 

ค่าบํารุงรักษา
สกุลเงินบาท  1,926 1,986 49 33 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 26 22 - -

ใบสังซือสินค้าและวัสดุคงเหลือ
สกุลเงินบาท 4,942 5,949 - -
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 11 2 - -

* ผลต่างจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขเดิมและ
เงือนไขใหม่ จาํนวน 3,284 ลา้นบาท จะถูกปรับปรุงกบัตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 700 MHz เมือ AWN 
ไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีดงักล่าว

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2562  2561  2562  2561 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานทียกเลกิไม่ได้

ภายในหนึงปี 6,789 2,387 101 106
หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 21,586 2,757 177 17
หลงัจากหา้ปี 21,078 63 - -

รวม 49,453 5,207 278 123

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานในงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 16,773 ลา้นบาท และ 88 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม
2561 : จาํนวน 14,902 ลา้นบาท และ 94 ลา้นบาท ตามลาํดบั)

หน่วย : ล้าน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ภาระผูกพนัอืน
สกุลเงินบาท

สญัญาซือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 5,536 4,514 - -

หนงัสือคําประกนัจากธนาคาร
- ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี

โทรคมนาคมคา้งจ่าย 71,318 74,739 - -
- อืน ๆ 3,053 2,513 176 185

รวม 79,907 81,766 176 185

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
หนงัสือคําประกนัจากธนาคาร
- อืน ๆ - 1 - -

อืน ๆ 3 5 - -
รวม 3 6 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)195
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สัญญาทีสําคัญ
- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสาํหรับทีทาํการสํานักงาน รถยนต ์คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน โดยมี

ระยะเวลาการเช่าตังแต ่1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถตอ่อายไุด้

- กลุ่มบริษัทไดท้าํสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ ง โดยกลุ่มบริษัทไดรั้บบริการดา้นการใช้โครงสร้าง
พืนฐานโทรคมนาคมและการบริการทัวไปอืน ตามทีระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายคา่ธรรมเนียม
จากการบริการในอตัราตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวจะสินสุดลงก็ต่อเมือฝ่ายหนึ งฝ่ายใดยืน
จดหมายบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั

- เมือวนัที 5 มกราคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาบริการกบั บริษัท ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) โดย AWN ขอใช้บริการ 
ในเรื อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาตั งแต่วันที
1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที 3 สิงหาคม 2568 โดย AWN ได้นําหนังสือค ํ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ของ
ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศเป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั โดยมีอายตุังแตว่นัลงนาม ถึงวนัที
พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญา

- เมือวนัที 5 มกราคม 2561 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษัท ได้ลงนามในสัญญาเช่าเครืองและอุปกรณ์เพือให้บริการโทรคมนาคมกับ บริษทั ทีโอที จาํกัด
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็นผูใ้ห้เช่าเครืองและอุปกรณ์เพือให้บริการโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตังแต่วนัที 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที 3 สิงหาคม 2568 โดย SBN ไดน้าํหนังสือคําประกนัชนิดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 525 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายตุังแต่วนัลงนาม
ถึงวนัทีพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญา

- เมือวนัที 4 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัไดล้งนามร่วมกบับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) ในสัญญา
ระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเกียวกบัเสาโทรคมนาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 40) โดยกลุ่มบริษทัตกลงใชบ้ริการ
เสาโทรคมนาคมของ TOT โดยมีระยะเวลาตั งแต่ว ันที 1 มกราคม 2562 ถึงว ันที 31 ธันวาคม 2571  
โดยกลุ่มบริษทัไดน้าํหนังสือคําประกนัชนิดเพิกถอนไม่ไดข้องธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน
434 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายตุังแต่วนัลงนาม ถึงวนัทีพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญา

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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38. การซือธรุกจิ
เมือวนัที 2 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและอนุมติัให้บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัเขา้
ทาํคาํเสนอซือหุ้นทังหมดโดยสมคัรใจแบบมีเงือนไข (Conditional Voluntary Tender Offer “VTO”) ในหุ้นสามัญ
ทั งหมดของบริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกดั (มหาชน) (“CSL”) จาํนวน 594.51 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท
จากผูถื้อหุ้นทุกราย ตอ่มา บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญา
Share Tender Agreement เพือเสนอซือหุ้นสามญัใน CSL กบัผูถื้อหุ้นใหญ่ ซึ งผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะขายหุ้นสามญัใน
CSL ทังหมดแก่บริษทัภายใตก้ระบวนการทาํคาํเสนอซือโดยผา่น Tender Offer 

เมือวนัที 23 มกราคม 2561 AWN ซือหลกัทรัพยข์อง CSL จาํนวน 476,196,534 หุ้น หรือคิดเป็นจาํนวนร้อยละ
80.10 ของจาํนวนหุ้นสามัญทังหมดทีออกและชําระแลว้ทังหมดของ CSL และเมือวนัที 25 มกราคม 2561 
AWN ได้ชาํระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3,714 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว กลุ่มบริษัทไดรั้บสินทรัพย์และ
หนี สินสุทธิทีระบุได้ จาํนวนเงิน 1,108 ล้านบาท โดยชาํระสิงตอบแทนในการซือจาํนวนเงิน 3,734 ล้านบาท 
กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลตา่งระหวา่งเงินทีจ่ายกบัมูลค่ายตุิธรรมจากการซือหุ้นดงักล่าวเป็นคา่ความนิยมจาํนวนเงิน
2,847 ลา้นบาท และ CSL มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ AWN 

ตังแต่เดือนกมุภาพนัธ์ - ธนัวาคม 2561 AWN ไดซื้อหุ้นสามญัของ CSL เพิมเติมจาํนวน 113,024,266 หุน้ รวมเป็นเงิน
879 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.01 ของหุน้สามญัทังหมดทีออกและชาํระแลว้ทังหมดของ CSL 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 AWN ถือหุ้นสามญัของ CSL จาํนวน 589,220,800 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.11
ของหุน้ทีออกและชาํระแลว้ทังหมดของ CSL ดงันันกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหว่างเงินทีจ่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของสดัส่วนทีเพิมขึนจากการซือหุน้เพิมเติม ดงักล่าวเป็นส่วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย
จาํนวน 668 ลา้นบาท ซึ งแสดงภายใต้ “ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม   

เมือ AWN ได้ซื อหุ้นของ CSL ผ่านขันตอนทีกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการและผูถื้อหลกัทรัพยข์อง CSL แลว้ CSL ไดเ้พิก
ถอนหลกัทรัพยข์อง CSL จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)196

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

- 111 - 

ในระหว่างปีสินสุด 31 ธนัวาคม 2562 AWN ไดซื้อหุ้นสามญัของ CSL เพิมเติมจาํนวน 2,777,424 หุ้น รวมเป็นเงิน 
22 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.47 ของหุน้สามญัทังหมดทีออกและชาํระแลว้ทังหมดของ CSL 
ผลจากรายการดงักล่าว AWN ถือหุ้นสามัญของ CSL จาํนวน 591,998,224 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.58
ของหุ้นทีออกและชําระแล้วทังหมดของ CSL ดังนัน กลุ่มบริษ ัทไดรั้บรู้ผลต่างระหว่างเงินทีจ่ายกับมูลค่า
ตามบญัชีของสัดส่วนทีเพิมขึนจากการซือหุ้นเพิมเติมดงักล่าวเป็นส่วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 AWN มีส่วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย
จาํนวน 670 ลา้นบาท ซึงแสดงภายใต้ “ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม   

39. ประมาณการหนีสินจากภาษีหัก ณ ทีจ่าย
กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ทีจ่าย ฉบบัลงวนัที 18 มกราคม 2556 ให้
บริษทั จ่ายชาํระเงินเพิมจาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท จากกรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายของเงินผลประโยชน์
ตอบแทนโดยไดน้าํเงินค่าภาษีสรรพสามิตทีไดจ้่ายไวแ้ลว้มาหักออก ซึ งกรมสรรพากรพิจารณาว่าเงินค่า
ภาษีสรรพสามิตถือเป็นส่วนหนึงของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดังนันการทีบริษทันาํส่งภาษีจากจาํนวนเงิน
ทีนาํภาษีสรรพสามิตมาหักออกเป็นการนาํส่งภาษีทีไม่ครบถว้น ตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิมตามจาํนวนดงักล่าว
บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คดัคา้นหนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีฯ ดงักล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาํวินิจฉัยให้บริษทันาํส่งเงินเพิมตามจาํนวนดงักล่าว

เมือวนัที 10 พฤศจิกายน 2559 บริษทัจึงยืนฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลาง เพือขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคาํ
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ดงักล่าว

เมือวนัที 29 กนัยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องบริษทั โดยใหเ้หตุผลเช่นเดียวกนัว่า เงินค่าภาษี
สรรพสามิตถือวา่เป็นส่วนหนึงของผลประโยชน์ตอบแทนทีบริษทัจะตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูใ้ห้สัมปทานตามสัญญา
สัมปทาน ดงันันบริษทัจึงมีหน้าทีหักภาษี ณ ทีจ่ายและนาํส่งให้แก่กรมสรรพากร เมือไม่ได้หักและนาํส่ง
จึงตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิมร้อยละ 1.5 ต่อเดือน รวมเป็นเงินเพิมจาํนวน 128 ลา้นบาท

เมือวนัที 20 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง

เมือวนัที 11 มีนาคม 2562 ศาลภาษีอากรกลางอ่านคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ยืนให้ยกคาํฟ้อง

เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดย้ืนคาํร้องเพือฎีกาต่อศาลฎีกาแลว้

โดยบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินจากเงินเพิมดงักล่าวแลว้จาํนวน 128 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
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40. เหตุการณ์สําคญั ข้อพพิาททางการค้าและคดีความทีสําคัญ 
เฉพาะบริษทั
1) สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าดว้ยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษทัได้ทาํสัญญา
การเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอืน โดยไดผ้่านการเห็นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี 
ผลบงัคบัใชข้องสญัญาเป็นดงันี

ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคบัใช้
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

เมือวนัที 31 สิงหาคม 2550 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ืนฟ้องสาํนกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนประกาศฯ ดังกล่าว วนัที  15 กันยายน 2553 
ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียืนฟ้องขอเพิกถอนประกาศของกทช. ว่าดว้ยการใช้และ
เชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอทีไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ และเมือวนัที
4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอทีไดมี้หนังสือแจง้ให้บริษทัทราบว่า บริษทัควรรอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพือยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษทัดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก่อนศาลมีคาํพพิากษาถึงทีสุดทีโอทีจะไม่รับรู้ และบริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการดงักล่าว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) กาํหนดให้บริษัทตอ้งจ่าย
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขันต ําตามทีสัญญากาํหนดในแต่ละปี หรือ
ในอตัราร้อยละของรายได้ และผลประโยชน์อืนใดทีบริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหกัค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ 
ทังสิน จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนัน อยา่งไรก็ตาม ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการ
ทีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และทีโอทีตอ้งการรอคาํพิพากษาถึงทีสุดในเรือง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล 
จึงเป็นรายการทีบริษทัคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรืองวธีิการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา
เพือให้เป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั บริษทัจึงคาํนวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามที
ปฏิบัติในทางเดียวกนัทังอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนทีบริษัทตอ้งจ่าย
ให้แก่ทีโอทีนัน ขึนอยูก่บัผลการตดัสินจากศาลในเรืองขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริษทั
กบัทีโอทีในภายหลังโดยบริษทัจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดทีการเจรจาตกลงสินสุดลง ซึ งผูบ้ริหาร
ของบริษทัเชือวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนทีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้จิารณาหนงัสือของทีโอทีดงักล่าวและกฎหมายทีเกียวขอ้งประกอบกบัความเห็นของที
ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าการไม่ปฏิบตัิตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็นการขัดต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใช้และเชือมต่อโครงข่าย บริษทั จึงไดต้ดัสินใจ
ปฏิบัติตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่าย ซึ งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั
โดยออกใบแจง้หนี เพือเรียกเกบ็ค่าเชือมต่อโครงข่ายจากคูส่ญัญา

ในวนัที 30 ธันวาคม 2551 บริษทัไดน้าํส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตังแต่
เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ล้านบาท ซึ งคาํนวณจากรายไดสุ้ทธิตามอตัราและ
วิธีคิดคาํนวณของบริษทัให้แก่ทีโอที ซึ งต่อมาไดม้ีการจดัตังคณะทาํงานเจรจาเกียวกบัอตัราผลประโยชน์ตอบแทน
จากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักับทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ยุติร่วมกันได้ เนืองจากทีโอที
ตอ้งการให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษทัไดรั้บทังจาํนวนตามอตัรา
ร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษัทนําค่า เชือม ต่อโครงข่ายโทรคม นาคมที บริษ ัทถูก
ผูป้ระกอบการรายอืนเรียกเก็บมาหักออกก่อน ในวนัที 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงไดมี้หนงัสือแจง้ให้บริษทั
ชําระเงินผลประโยชน์จากรายได้ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803  
ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้น
ไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลข
ดาํที  19/2554 แล้วเมือวนัที  9 มีนาคม 2554 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดว่า ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้อง
เงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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ในวนัที 29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาท เลขที  55/2557 เรียกร้องให้บริษัทชาํระเงินส่วนแบ่ง
รายได้ของค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดําเนินการที  21 - 22 เป็นจํานวนเงินรวม 9,984 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชําระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัดจนกว่า
จะชาํระเสร็จสิน และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พพิาทหมายเลขดาํที 19/2554  

เมือวนัที 23 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงบัข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น 
ข้อพิพาทหมายเลขดาํที 83/2559 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่ง
รายไดเ้พิมเติมของค่าเชือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 8,368 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี ตามหนังสือทีโอทีแจง้มา

วนัที 17 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554 โดยยกขอ้เรียกร้อง
แยง้ของทีโอที ทีให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการ
ที 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเงินจาํนวนดังกล่าว และห้ามไม่ให้ทีโอทีเรียกร้องการบงัคบัตามหนังสือคํ าประกันการปฏิบติัตาม
สัญญาและหนงัสือคําประกนัรายไดข้ันต ําของปีดาํเนินการที 17 - 20 และขณะเดียวกนัคณะอนุญาโตตลุาการยงั
ไดมี้คาํชี ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 55/2557 ของทีโอที และให้ทีโอทีคืนเงินส่วนแบ่งรายไดค้่า
เชือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษทัชาํระไวเ้กินจาํนวน 110 ลา้นบาท ภายใน 60 วนั นบัแต่ไดรั้บคาํชี ขาดนี
และดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพน้กาํหนดดงักล่าว ซึ งทีโอทีไดย้ืนฟ้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางแลว้ ขณะนีคดีอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง

เมือวนัที 30 เมษายน 2562 อนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากชีขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 83/2559 ใหบ้ริษทัชาํระ
ส่วนแบ่งรายไดแ้บบสุทธิ จาํนวนเงิน 224 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย ซึ งบริษทัตกลงชาํระให้ทีโอทีโดยนาํส่วน
แบ่งรายไดข้องค่าเชือมต่อโครงข่ายทีบริษทัไดช้าํระไวเ้กินในขอ้พิพาท 55/2557 จาํนวน 111 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบียมาหกัลบกบัเงินทีบริษทัตอ้งชาํระใหแ้ก่ทีโอที คงเหลือจาํนวนตอ้งชาํระ 144 ลา้นบาท โดยบริษทัไดน้าํ
เงินไปวางตอ่สาํนกังานวางทรัพยเ์มือวนัที 22 พฤษภาคม 2562 เนืองจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน 

เมือวนัที 6 สิงหาคม 2562 บริษทัไดรั้บคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทีโอที คดี
หมายเลขดาํที 1713/2562 ลงวนัที 25 กรกฎาคม 2562 ทีทีโอทียืนต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคาํชีขาด
ขา้งตน้ ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง

ผูบ้ริหารของบริษทัเชือวา่จะไม่เกิดคา่ใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนทีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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2) ภาระผูกพ ันในหนังสือค ํ าประกันจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการบริการโทรศพัท์เคลือนที
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าทีส่งมอบหนังสือค ําประกันของธนาคารให้แก่บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)                 
(“ทีโอที”) เพือเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืน
หนงัสือค ําประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานทีผา่นมา

ทีโอทีมิไดค้ืนหนงัสือค ําประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขันต ําของปีดาํเนินงานที 17 - 21 รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน
7,007 ลา้นบาท โดยอา้งว่าบริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ งเป็นขอ้พิพาททีอยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ

ทังนี เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2554 และวนัที 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชีขาดให้
ทีโอทีส่งคืนหนังสือคํ าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เนืองจากบริษัทได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันต ํา
ในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทกุประการแลว้

เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี ขาดให้ทีโอทีคืนหนังสือค ําประกนัเงินประโยชน์
ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 17 - 21 ให้บริษทั ต่อมาเมือวนัที 16 พฤษภาคม 2557 ทีโอทีไดยื้นคาํร้อง
ตอ่ศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที 660/2557 เพือขอเพิกถอนคาํชีขาดดงักล่าว

ต่อมาเมือวนัที 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยืนคาํร้องเป็นคดีดาํที 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอใหศ้าล
มีคาํบงัคบัให้ทีโอทีคืนหนังสือค ําประกนัปีที 17-21 ให้แก่บริษทัตามคาํชี ขาดของอนุญาโตตุลาการและชาํระเงิน
คา่ธรรมเนียมทีบริษทัไดช้าํระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ําประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 6.65 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัทีผูเ้รียกร้องชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนังสือคําประกนั ขณะนี
คดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง

3) กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz

ในวนัที  25 กันยายน 2557 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ยืนคาํเสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับ
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 80/2557 เพือเรียกร้องให้บริษทัชาํระค่าเสียหาย
จากการปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตระหว่างบริษทักับทีโอที กรณีทีมีผูใ้ช้บริการในระบบ 900 MHz ไดข้อโอนยา้ย
ผูใ้ห้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz ซึ งให้บริการโดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด เป็นจาํนวน
9,126 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัที 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน
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ในวนัที 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดยื้นขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วนของค่าเสียหายตังแต่เดือนพฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงสินสุดสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการในเดือนกันยายน 2558 เป็นจํานวนเงิน 32,813 ล้านบาท                              
พร้อมภาษีมูลคา่เพิมและดอกเบียอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตังแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน

เมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ
ทีโอทีดว้ยเหตทีุบริษทัมิไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผิดตามสัญญาตามทีทีโอทีกล่าวหา

เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2562 ทีโอทียืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีหมายเลขดาํที
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ และไม่น่าจะ
มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่งบการเงินของบริษทั

4) กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจากการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการ
บริการโทรศพัทเ์คลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั งที 6 และ 7 

เมื อว ันที  30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยืนค ําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  78/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือมีคาํชี ขาดให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั งที  6                       
ซึ งกระทาํขึนเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั งที 7 ซึ งกระทาํขึนเมือวนัที 20 กนัยายน 2545 มีผลผกูพนับริษทั
และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ใหต้อ้งปฏิบติัตามจนกว่าสัญญาจะสินสุด และบริษทัไม่มีหน้าทีตอ้ง
ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนตามทีทีโอทีไดมี้หนังสือลงวนัที 29 กนัยายน 2558 เรือง ขอให้ชาํระผลประโยชน์
ตอบแทน แจง้มายงับริษัทให้ชําระเงินเพิมจาํนวน 72,036 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญา 
ครั งที  6 และ 7 เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญทําให้ ทีโอที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตํากว่าทีกาํหนดใน
สัญญาหลกั

ต่อมาวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที 122/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนักงานศาลยุติธรรมเพือแกไ้ขจาํนวนเงินทีเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 
62,774 ลา้นบาท เนืองจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณส่วนแบ่งรายไดข้อ้พิพาทนี เป็นเรืองเดียวกบั
ขอ้พิพาทที 78/2558 ซึ งคณะอนุญาโตตลุาการไดร้วมการพิจารณาขอ้พพิาททังสองเขา้ดว้ยกนั

บริษัทได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันที 23 มกราคม 2563 ชี ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชนต์อบแทนเพิมเติมจาํนวน 31,076 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
นบัแต่วนัถดัจากวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 ใหแ้ก่ ทีโอที จนกวา่จะชาํระแลว้เสร็จ
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บริษทัไม่เห็นดว้ยกบัคาํชี ขาดดงักล่าว โดยจะดาํเนินการยืนคาํร้องเพือขอเพิกถอนคาํชี ขาดต่อศาลปกครองกลาง
ภายในกาํหนดเวลา 90 วนันบัแต่ไดรั้บคาํชี ขาดตอ่ไป ทังนี  เนืองจากขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่เป็นทีสินสุด และ
บริษทัพิจารณาแลว้วา่ผลของคาํชีขาดขา้งตน้ไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั

5) ค่าเช่าสถานที ติดตั งเสา และอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการ
โทรศพัทเ์คลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) 

เมือวนัที  30 กันยายน 2558 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที
76/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการฯ สํานักระงับขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือมีคาํชี ขาดให้บริษทั
ดาํเนินการเช่าสถานทีจาํนวน 11,883 สถานีฐาน ทีใช้เป็นสถานทีติดตังเสาและอุปกรณ์ในการให้บริการตาม
สัญญาอนุญาตฯ (บริการโทรศพัท์เคลือนที) ต่อเนืองไปอีก 2 ปี หลังจากสัญญาอนุญาตฯ สินสุดลง หากไม่
สามารถปฏิบติัได้ ใหบ้ริษทัชาํระเงินค่าเช่าสถานทีพร้อมค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งตลอดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่
สินสุดสัญญาอนุญาตฯ คิดเป็นจาํนวน 1,911 ลา้นบาท หรือนาํเงินจาํนวนดงักล่าวมาวางศาล

วนัที 3 เมษายน 2562 ทีโอทียืนคาํร้องต่ออนุญาโตตุลาการ เพือขอถอนคาํเสนอขอ้พพิาทขา้งตน้

เมือวนัที 18 มิถุนายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสังอนุญาตให้ทีโอทีถอนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลข
ดาํที 76/2558 และจาํหน่ายคดีจากสารบบความ ซึงคดีถือเป็นอนัยติุ

6) กรณีติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมยา่นความถี 900 MHz บนสถานีฐานทีบริษทั  ดิจิตอล โฟน 
จาํกัด ส่งมอบกรรมสิทธิ ให้แก่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ตามสัญญาให้
ดาํเนินการใหบ้ริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบับริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั

เมือวนัที 29 เมษายน 2559 กสท. ไดยื้นฟ้องบริษทัตอ่ศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที 613/2559 เพือให้
รื อถอนเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ความถี 900 MHz หรือ
ความถีอืน หรือเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของบริษทัทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 95 แห่ง ที
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ส่งมอบให้ กสท. ตามสัญญาให้ดาํเนินการฯ โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท. 
ดงันัน กสท. จึงเรียกร้องให้บริษทัชดใชค้่าเสียหายจากการใชท้รัพยสิ์นที กสท.อา้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ ตังแต่
เดือนมกราคม 2556 ถึงเมษายน 2559 เป็นจาํนวนเงิน 125.52 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจาก
วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิน และ ค่าเสียหายนบัแต่วนัฟ้องอีกเดือนละ 2.83 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายทีค้างชําระให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะ
ดาํเนินการรือถอนอปุกรณ์ดงักล่าวออกเสร็จสิน
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เมือวนัที 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสังให้โอนคดีหมายเลขดาํที 1681/2561ไปศาลแพ่ง โดยขณะนี
คดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของการพจิารณาของศาลแพง่

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั

7) การฟ้องเพิกถอนหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ทีมีคาํสังให้นาํส่งรายไดจ้าก
การให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีบนคลืนความถี 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ

วนัที 1 พฤษภาคม 2560 บริษัทยืนฟ้องสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) และ
คณ ะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) กับ
คณะทาํงานอีก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที 736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสือสํานักงาน 
กสทช. และเพิกถอนมติ กทค. ของสาํนักงาน กสทช. ทีมีคาํสังบริษทัให้นาํส่งรายได้ ในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งวนัที 1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 7,221 ลา้นบาท พร้อมดอกผลทีเกิดขึน

เมือวนัที 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดร้ับคาํฟ้องลงวนัที 21 เมษายน 2560 ที กสทช. และสํานกังาน กสทช.
ฟ้องบริษทัในมูลหนี เดียวกนันี ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที 661/2560 ให้บริษทันาํส่งรายไดใ้นช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษัทมิไดป้ฏิบตัิผิดเงือนไขและวิธีการนาํส่งรายได ้ตามประกาศของ กสทช. เรือง
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว ในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนที และบริษทัมีหน้าที นําส่งรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายให้แก่สํานกังาน กสทช. แต่บริษทัมี
รายจ่ายมากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ดงันัน จึงไม่มีรายไดส่้วนทีเหลือคงเหลือทีจะนาํส่ง
ให้แก่ สาํนกังาน กสทช. แต่อยา่งใด 

ขณะนี คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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8) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิมเติมส่วนเพิมจากรายไดค้่าเช่าระบบสือสัญญาณ

บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ กระทรวง
ยติุธรรม (THAC) เลขที A1/2017 ลงวนัที 15 ธันวาคม 2560 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิมเติม
จากรายได้ค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตังแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 เป็นจาํนวน 19.54
ลา้นบาท และเลขที A1/2018 ลงวนัที 12 มกราคม 2561 และเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิมเติม
จากรายได้ค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตั งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นจาํนวน
1,121.92 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) พร้อมให้ชาํระดอกเบียผิดนดัอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนืองจาก ทีโอที 
เห็นว่าบริษัทจะตอ้งเรียกเก็บค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตามอตัราทีทีโอที กาํหนดซึ งสูงกว่าอัตราที
บริษทัใชเ้รียกเก็บจากผูเ้ช่าจริง

เมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที ค.1/2561 เพือเพิก
ถอนคาํสังรับคาํเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที A1/2017 ไวพ้ิจารณา

เมือวนัที 2 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพพิากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.1/2561 

เมือวนัที 5 มีนาคม 2561 บริษทัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที ค.2/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับเสนอขอ้พพิาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที A1/2018 ไวพ้จิารณา

เมือวนัที 16 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพพิากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.2/2561 

ซึ งตอ่มาเมือวนัที 5 เมษายน 2561 และวนัที 11 เมษายน 2561 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาคดีหมายเลขดาํที
ค.1/2561 และ ค.2/2561 ของศาลปกครองกลาง ตามลาํดบั

ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาเห็นว่าอตัราคา่เช่า
ทีบริษทัใชเ้รียกเก็บนันเป็นอตัราตลาดทีเหมาะสมและไดรั้บความเห็นชอบจาก กสทช. แลว้

9) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินจากการใชบ้ริการร่วมใชเ้สาอากาศ ค่าบริการพืนที และค่าเช่าใชอ้ปุกรณ์
ทีเกียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาใหด้าํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ

วนัที 15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนค ําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตลุาการ กระทรวงยติุธรรม (“THAC”) เลขที A3/2018 เรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระเงินค่าร่วมใชเ้สาอากาศ
ค่าบริการพืนที และค่าเช่าใช้อุปกรณ์ทีเกียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาให้ดาํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 183.44 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลคา่เพิม) และดอกเบียผิดนดัร้อยละ 1.25 ตอ่เดือน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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เมือวนัที 5 เมษายน 2561 บริษัทได้ยืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที  ค.3/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับเสนอขอ้พพิาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที A3/2018 ไวพ้จิารณา

เมือวนัที 25 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 

ซึ งตอ่มาเมือวนัที 21 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 

เมือวนัที 29 ตลุาคม 2562 ทีโอทียืนคาํร้องขอถอนขอ้พพิาทจาก THAC และนาํไปฟ้องทีศาลปกครองกลาง

ซึ งขณะนียงัไม่ไดรั้บคาํสังของคณะอนุญาโตตุลาการ และยงัไม่ไดรั้บคาํฟ้องจากศาลปกครอง 

ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตลุาการ

โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเชือว่า บริษทัได้ปฏิบัติถูกตอ้งตามขอ้สัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที เกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั

10) การเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระส่วนแบง่รายไดจ้ากการให้บริการเครือข่ายร่วม 

ว ันที 27 กันยายน 2561 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานกังานระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยติุธรรม หมายเลขดาํที 67/2561 เรียกร้องให้บริษทั
ชําระส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการเครือข่ายร่วม (Roaming) เพิมเติมจากการทีบริษัทได้ให้ส่วนลด
ค่าบริการโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากทีโอที ตังแต่ กรกฏาคม 2556 ถึงกนัยายน 2558 จาํนวน 16,252.66
ลา้นบาท ภาษีมูลค่าเพิม และดอกเบียผิดนัดร้อยละ 1.25 ตอ่เดือน

ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษทัไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทกุประการแลว้ ดงันันผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญั
ตอ่งบการเงินของบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)201

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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11) กรณีการส่งมอบเสาติดตังสายอากาศตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ ระหว่างบริษทั ทีโอที จาํกัด
(มหาชน) (“ทีโอที”) กบับริษทั

วนัที 21 กรกฎาคม 2557 บริษทัไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาท เลขที 53/2557 ต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาล
ยตุิธรรม เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดว่า เสาติดตังสายอากาศ (Tower) จาํนวน 13,198 ตน้ ทีบริษทั
โอนให้แก่ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไม่ใช่เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ทีบริษทัมีหนา้ทีตอ้งส่งมอบ
ใหแ้ก่ทีโอทีตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ และขอคืนเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากคา่เช่าใชเ้สาจาํนวน 516 ลา้นบาท

วนัที 12 มีนาคม 2558 ทีโอทียืนคดัคา้นขอ้พิพาทขา้งตน้และยืนขอ้เรียกร้องแยง้เพิมเติม ขอให้บริษทัส่งมอบ
เสาติดตังสายอากาศ (Tower)  ทีค ้างส่งมอบจาํนวน 105 ต้น พร้อมชําระดอกเบี ยของเงินส่วนแบ่งรายได้ที
บริษทัชาํระล่าชา้จาํนวน 16 ลา้นบาท

วนัที 17 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไดรั้บคาํร้องและคาํคดัคา้นของทีโอที ลงวนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2559 ยืนคดัคา้น
และยืนขอ้เรียกร้องแยง้เพิมเติม โดยให้บริษทัส่งมอบเสาติดตังสายอากาศ (Tower)  เพิมอีก 1,429 ตน้ ซึ งเป็น
ของบริษทัยอ่ยของบริษทั หากส่งมอบไม่ไดใ้ห้ชดใช้เป็นเงิน 1,200 ลา้นบาท โดยในช่วงระยะเวลาก่อนวนัที
17 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไม่ไดรั้บทราบถึงคาํร้องดงักล่าว

เมือวนัที 4 กันยายน 2562 บริษัทและทีโอทีได้ลงนามในสัญญาระงับข้อพิพาทและให้บริการเกียวกับเสา
โทรคมนาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 37)

ต่อมาในวนัที 26 กนัยายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสังจาํหน่ายคาํเสนอขอ้พิพาทของบริษทั ขอ้พพิาท
หมายเลขดาํที 53/2557 และขอ้เรียกร้องแยง้ของทีโอทีจากสารบบความ ขอ้พิพาทนี เป็นอนัยติุ

บริษัท ดจิติอล โฟน จาํกัด (“DPC”)

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

เมื อวันที  9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  3/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม เพือเรียกร้องให้ DPC ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิมเติมอีกประมาณ 2,449 ลา้นบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
พร้อมเรียกเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดัจนกว่า
จะชาํระเสร็จสินซึ งคาํนวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบียปรับทังสินจาํนวน 1,500 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 3,949 ลา้นบาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ต่อมาเมือวนัที 1 ตุลาคม 2551 กสท. ไดย้ืนคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนทุนทรัพยร์วมเบียปรับลดลงเหลือ 3,410 
ลา้นบาท ซึ งคาํนวณจากเงินส่วนแบ่งรายไดค้า้งชาํระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ งไดร้วมเบียปรับจาํนวน 790 
ลา้นบาท และภาษีมูลค่าเพิมจาํนวน 171 ลา้นบาท

จาํนวนเงินส่วนแบ่งรายไดที้ กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที DPC ไดน้าํส่งตังแต่
วนัที 16 กนัยายน 2546 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2550 และไดน้าํมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ ซึ งเป็นการปฏิบตัิตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ โดย DPC ไดป้ฏิบตัตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าวและมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทังอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คลือนที อีกทัง กสท. เคยมีหนงัสือ เลขที กสท. 
603 (กต.) 739 แจง้ให้ DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว

เมือวนัที 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของกสท. โดยให้เหตุผลสรุป
ไดว้่า DPC มิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดย DPC ไดช้าํระหนีผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสินและหนีทังหมดไดร้ะงบั
ไปแล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชําระหนี ซํ า เพือเรียกส่วนทีอ้างว่าขาดไป รวมถึงเบี ยปรับและ
ภาษีมูลคา่เพิมตามทีอา้งมา

เมือวนัที 3 มิถุนายน 2554 กสท. ไดย้ืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที 1259/2554  

เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสินยกคาํร้องของ กสท. ทีขอให้เพิกถอนคาํชี ขาดของ
คณะอนุญาโตตลุาการ

ต่อมาวนัที 25 สิงหาคม 2558 กสท. ไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที อ. 1070/2558 ขณะนี
คดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด

2) กรณีการนาํค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge) มาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั
บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

ตามมติในทีประชุมร่วมกนัระหว่างบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) กสท. DPC ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยและ 
บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั (“True Move”) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสือสาร เป็นประธาน เมือวนัที
14 มกราคม 2547 ว่าเพือให้มีความเท่าเทียมในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการทัง 3 ราย ทีโอทียินยอมให้ลดค่า
เชือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลือนทีจากส่วนแบ่งรายไดที้ทีโอทีไดรั้บจาก กสท. จาํนวน 22 บาทต่อเลขหมาย
ต่อเดือน ให้แก่ DPC และ True Move ตั งแต่ปีการดาํเนินการปีที 6 เช่นเดียวกบัทีทีโอทีให้ส่วนลดกบับริษทั
โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน จาํกดั (มหาชน) (“DTAC”)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ตอ่มาเมือวนัที 12 ตุลาคม 2549 ทีโอทีมีหนงัสือแจง้ กสท. ว่าไม่สามารถลดค่าเชือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลือนที
ให้แก่ DPC และ True Move ได ้และเรียกร้องให้ กสท. ชาํระค่าเชือมโยงโครงข่ายในส่วนที DPC และ True Move 
ไดห้ักไวเ้ป็นส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายให้ทีโอที จนครบถว้น พร้อมดอกเบียตามอตัราทีกฎหมายกาํหนด นับแต่
วนัครบกาํหนดชาํระจนถึงวนัทีชาํระครบถว้น

เมือวนัที 29 กรกฎาคม 2551 กสท. ไดยื้นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานกัระงบัขอ้พิพาท
สํานักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาทหมายเลขดําที  68/2551 เรียกร้องให้ DPC ชําระค่าเชื อมโยงโครงข่าย
โทรศพัท์เคลือนทีที DPC ไดห้ักไวจ้าํนวน 154 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที
7-10) พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัพน้กาํหนด
ชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีตังแต่ปีที 7 ถึงปีที 10 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน

เมือวนัที 15 ตุลาคม 2552 กสท. ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบัข้อพิพาท
สํานักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาทหมายเลขดําที  96/2552 เรียกร้องให้ DPC ชําระค่าเชื อมโยงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คลือนทีที DPC ไดห้ักไวจ้าํนวน 22 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 11) 
พร้อมเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ซึ งคาํนวณถึงวนัที 15 ตุลาคม 2552 รวมเป็นจาํนวนเงินทีเรียกร้อง
ทังสิน 26 ลา้นบาท

เมือวนัที 23 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททังสองของ กสท. โดยให้
เหตุผลสรุปไดว้า่ กสท. ยงัมิไดช้าํระค่าส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนใหแ้ก่
ทีโอที อีกทัง กสท. ไม่สามารถนาํสืบไดว้่า DPC เป็นผูผ้ิดสัญญาและชาํระผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้น
ดังนัน กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินในส่วนทีขาดไป รวมถึงเบียปรับและภาษีมูลค่าเพิม
ตามทีอา้งมา

เมือวนัที 25 มิถุนายน 2555 กสท. ไดยื้นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 1016/2555 และในวนัที  16 กนัยายน 2557 ศาลปกครองกลางไดม้ีคาํพิพากษา
ยกคาํร้องของ กสท.

เมือวนัที 15 ตุลาคม 2557 กสท. ไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ต่อมาเมือวนัที 7 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางอ่านคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ยืนคาํพิพากษาตามศาล
ปกครองกลาง คดีเป็นทีสินสุด
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3) กรณีเรียกร้องให้ชําระค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนาํค่าเชือมโยงโครงข่ายมาหัก
ออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) และ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมือวนัที  9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยืนฟ้อง กสท. เป็นผูถู้กฟ้องคดีที  1 และ DPC เป็นผูถู้กฟ้องคดีที  2  
คดีหมายเลขดาํที  1099/2554 ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ กสท. และ DPC ร่วมกันชําระค่าเชือมโยง
โครงข่าย เป็นเงินจาํนวน 2,436 ลา้นบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิม และดอกเบี ยซึ งคาํนวณถึงวนัที 9 พฤษภาคม 
2554 รวมเป็นเงินที เรียกร้องทั งสินจาํนวน 2,954 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยนับจากวนัฟ้องจนกว่าจะชําระ
เสร็จสิน โดยแบ่งเป็น

1) ส่วนของ DPC ซึ งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์เคลือนทีที DPC มีการให้บริการอตัรา 200 บาท
ตอ่เลขหมายตอ่เดือน เป็นจาํนวนเงิน 432 ลา้นบาท

2) ส่วนของ กสท. ซึ งคาํนวณจากครึ งหนึงของส่วนแบ่งรายไดที้ กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน
2,331 ลา้นบาท

3) ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจาํนวนเงิน 191 ล้านบาท ส่วนหนึ งนันเป็นจาํนวนเดียวกันกับที  กสท. 
เรียกร้องตามข้อพิพาทหมายเลขดาํที 68/2551 ข้างตน้ แต่แตกต่างกนัทีจาํนวนปีทีเรียกร้องและ
การคาํนวณดอกเบี ย

ต่อมาในวันที 31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนคาํร้องขอแก้ไขเพิม เติมคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดย 
ขอแกไ้ขจาํนวนเงินค่าเชือมโยงโครงข่ายทีเรียกร้องซึ งคาํนวณจนถึงวนัที 16 กนัยายน 2556 อนัเป็นวนัสินสุด
สัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบียซึ งคาํนวณถึงวนัที 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทังสิน 5,454 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบียนบัจากวนัที 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน โดยแบ่งเป็น

1) ส่วนของ DPC ซึ งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์เคลือนทีที DPC มีการให้บริการอตัรา 200 บาท
ตอ่เลขหมายตอ่เดือน เป็นจาํนวนเงิน 1,289 ลา้นบาท

2) ส่วนของ กสท. ซึ งคาํนวณจากครึ งหนึงของส่วนแบ่งรายไดที้ กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน
3,944 ลา้นบาท

3) ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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วนัที 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษายกคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที 1099/2554 โดยใหเ้หตุผล
ว่าอตัราค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge)  มิไดเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยให้คิดอัตราค่าเชือมโยงตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศดงักล่าว

ทังนี  ทีโอทีและ DPC มิไดยื้นอุทธรณ์ตอ่ศาลปกครองสูงสุด คดีเป็นทีสินสุด ขณะนี ทีโอทีและ DPC อยูใ่นระหว่าง
การเจรจาเพือคาํนวณค่าเชือมโยงโครงข่ายทีอาจจะมีการชาํระต่อกนัตามคาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ ผลของการเจรจาดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี และไม่น่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

4) กรณีปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด
(มหาชน) (“กสท.”) 

ตามทีกสท. ไดอ้นุมติัให้ DPC ซึงเป็นบริษทัยอ่ย ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที
เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพือใหส้อดคลอ้งกบัอตัราค่าใชบ้ริการทีลดตําลงเรือยๆ เป็นเวลา 3 เดือนเริมตังแต่
วนัที 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไปและ DPC ได้มีหนังสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซึ ง กสท. ได้
อนุมติัเรือยมาจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 โดยหลงัจากนัน กสท. มิไดมี้หนงัสือตอบปฏิเสธให ้DPC ทราบแต่
อย่างใด จนกระทังในวนัที 24 มีนาคม 2551 กสท. ไดมี้หนังสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมใน
อตัรานาทีละ 2.10 บาท ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2550 เป็นตน้ไป ในวนัที 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงได้มีหนังสือ
ขอให้ กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วม โดยคํานึงถึงสภาวะการแข่งขันของ
โทรศพัทเ์คลือนทีในปัจจุบนัทีมีอตัราค่าใชบ้ริการในตลาดทีต ํากวา่อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมทีกาํหนดมาก ซึ งทาํ
ให้ DPC ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายร่วมกบัผูป้ระกอบการทีมาขอใช้บริการได้ และในระหว่างรอการพิจารณา
DPC จะใช้อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีไดรั้บอนุมติัและถือปฏิบติัมา
ซึ งต่อมาเมือวนัที 31 มีนาคม 2552 กสท.ไดมี้หนังสืออนุมติัให้ DPC ใช้อตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ
1.10 บาท ในช่วงวนัที 1 มกราคม 2552 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2552 นอกจากนี เมือวนัที 16 มิถุนายน 2552 DPC และ
บริษัทได้ทาํสัญญาการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตัรา 1.10 บาทต่อนาที และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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เมือวนัที 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดยื้นเสนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ตามขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที 62/2553 เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 12 
ซึ งเกิดจากการที DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 1.10 บาท ในช่วงระหว่าง
วนัที 1 เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม 2551 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,636 ล้านบาท พร้อมเบี ยปรับทีคาํนวณถึงเดือน
มีนาคม 2553 เป็นจาํนวน 364 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทังสิน 2,000 ลา้นบาท และเรียกเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชาํระเสร็จสิน โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุมัติการปรับลดอตัราค่าใช้
เครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 เทา่นัน

เมือวนัที  12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท  
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 89/2554 เรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 12 ทีเกิด
จากการที DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่วงระหว่างวนัที
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิมเติม จาํนวน 113 ลา้นบาท พร้อมเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของ
เงินตน้ดงักล่าว นบัตังแตว่นัที 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน

เมือวนัที 5 เมษายน 2562 DPC ได้รับแจ้งคาํชี ขาดของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที 28 มีนาคม 2562 ของข้อ
พิพาททังหมดขา้งตน้ โดยเสียงขา้งมากวินิจฉัยว่าขอ้ตกลงเรืองผลประโยชน์ตอบแทนการให้บริการเครือข่ายร่วม
(Roaming) (อตัรา 2.10 บาท) ชอบด้วยกฎหมาย การปรับลดอตัราค่า Roaming เป็นอาํนาจและสิทธิของ กสท. ทีจะ
อนุมติัให้หรือไม่ก็ได้ จึงชีขาดให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 12 จาํนวนเงิน
รวม 1,749 ล้านบาท และเบี ยปรับจาํนวน 364 ล้านบาท พร้อมเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นบัตังแต่เดือนเมษายน 2553 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน

ต่อมาเมือวนัที 3 กรกฎาคม 2562  DPC ได้ยืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขดาํที 1582/2562 ขอเพกิถอนคาํชีขาดต่อไป

ขณะนี คดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่าขอ้พิพาท
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ตอ่งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)204

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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5) กรณีความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC 
กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมื อวันที  8 เมษายน 2554 กสท. ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  32/2554 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดังกล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน 35 ลา้นบาท โดย กสท. กล่าวอา้งว่า
DPC ผิดสัญญาให้ดาํเนินการ เนืองจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กับ
ผูใ้ช้บริการ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จาํนวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชือ เป็น
เหตุให้ กสท. ไดรั้บความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการระหว่างประเทศได้ เมือเลขหมาย
ดงักล่าวมีการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  

เมือวนัที  28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีคาํวินิจฉัยชี ขาดให้ยกคาํขอของ กสท. โดยชี ขาดว่า
ข้อพิพาทในคดีนี เป็นเรื องพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระทาํอันเกิดจากการผิดสัญญาให้ดาํเนินการ ดังนั น
ขอ้พิพาทในคดีนี จึงไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

เมือวนัที 6 กนัยายน 2556 กสท. ไดย้ืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที 1767/2556 ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง

6) กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั
(มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2555 กสท.ไดย้ืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 14 จาํนวน
รวม 183 ลา้นบาท พร้อมเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระ
เงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะชาํระเสร็จสิน

ต่อมาเมือวนัที 1 เมษายน 2557 กสท. ไดย้ืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที 26/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 15-16 จาํนวนรวม
203 ล้านบาท และดอกเบี ยผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมเบี ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน ซึ งจาํนวนเงินดังกล่าว
กสท. คาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ไดร้ับจากผูป้ระกอบการ
รายอืนทังจาํนวนตามอตัราร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลือนทีโดยไม่ให้
นาํรายจ่ายค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ถูกผูป้ระกอบการรายอืนเรียกเก็บมาหักออก

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

- 128 - 

ในวนัที 30 กันยายน 2562 DPC ได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที 26 กันยายน 2562 วินิจฉัยข้อ
พิพาทหมายเลขดาํที 26/2557  และวนัที 11 ตุลาคม 2562 DPC ได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที 10  
ตลุาคม 2562 วนิิจฉัยขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 โดยเสียงขา้งมากให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททัง 2 ฉบบัของ กสท.

วนัที 17 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดีหมายเลขดาํที 2754/2562 เพือเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 ตอ่ศาลศาลปกครองกลาง

วนัที 25 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดีหมายเลขดาํที 2908/2562 เพือเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที 26/2557  ต่อศาลศาลปกครองกลาง

ขณะนีทัง 2 คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า ผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่าง
มีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้ง
ทุกประการแลว้

7) ภาระผกูพนัในหนงัสือคําประกนัจากธนาคารกรณีสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ

ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ DPC มีหน้าที ส่งมอบหนังสือคํ าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพือเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันต ําในแต่ละปี
ดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือคําประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานทีผา่นมา

กสท. มิไดคื้นหนังสือค ําประกนัเงินประโยชนต์อบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 10 - 14 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทังสิน 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ งเป็นขอ้พิพาททีอยูใ่นระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตลุาการ

เมือวนัที  8 ตุลาคม 2555 DPC ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น               
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 120/2555 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชี ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสือค ําประกนั
ดงักล่าวให้แก่ DPC เนืองจาก DPC ได้ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น
และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)205
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

- 129 - 

เมือวนัที  28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสือค ํ าประกันพร้อม
คา่ธรรมเนียมธนาคารดงักล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมือวนัที 15 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ืนคาํร้องเป็นคดีหมายเลข
ดาํที 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพกิถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตลุาการ

ต่อมาเมือวนัที 13 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคาํร้องของ กสท. ทีขอเพิกถอนคาํชี ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการคดีหมายเลขดาํที 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนัน
ถูกตอ้งและชอบดว้ยกฎหมายแลว้ คาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการไม่ขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชนแต่อยา่งใด ดงันัน คาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยงัมีผลใช้บงัคบัโดยสมบูรณ์ ทังนี
กสท. ไดย้ืนอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ ขณะนีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าผลของคดีดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการ ตามทีคณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางไดว้ินิจฉัยไวแ้ลว้

8) กรณีการเรียกค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว 

เมือวนัที 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ืนฟ้องสาํนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สําน ักงาน 
กสทช.”), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั (“ทรู มูฟ”) และ DPC ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดี
หมายเลขดําที  918/2558 เพื อใหช้ําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุ ้มครองตามประกาศ กสทช. เรื อง มาตรการคุ้มครอง
ผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราวในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนที ซึ ง
คาํนวณตังแต่วนัที 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที 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 ตอ่ปี
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,083 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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เมือวนัที  11 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 1651/2558 เพือ
เรียกร้องใหช้าํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
กสท. ตังแต่วนัที 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัที 17 กรกฎาคม 2558 เพิมเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี

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 พร้อมดอกเบียใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,635 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ไดย้ื นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 741/2559 เพือ
เรียกร้องให้ชาํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใชเ้ครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
กสท. ตังแต่วนัที 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที  25 พฤศจิกายน 2558  เพิมเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี

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 พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี

ระหว่างเดือนธนัวาคม 2562 DPC ไดรั้บคาํร้องขอแกไ้ขคาํขอทา้ยฟ้องของ กสท. ลงวนัที 24 กนัยายน 2562 
จากศาลปกครองกลางโดยปรับจาํนวนเงินทีเรียกร้อง ดงันี

คดีหมายเลขดาํที 918/2558  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 5,109 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 3,651 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,457 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)206
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คดีหมายเลขดาํที 1651/2558 
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,169 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,946 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,223 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี

คดีหมายเลขดาํที 741/2559  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,858 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,336 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

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

ละ 7.5 ต่อปี

ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั
เชือวา่ DPC ไม่มีหน้าทีตอ้งชาํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที กสท. เรียกร้อง เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบัติถูกตอ้งตามประกาศ กสทช. แลว้ทุกประการ
ดังนั นผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

9) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ทีมีคาํสังให้นําส่งรายได้จาก
การใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว

วนัที  16 พฤศจิกายน 2558 DPC  ยืนฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที 1997/2558 เรือง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํส่ง
รายได้ช่วงมาตรการคุม้ครองผู้ใช้บริการ เนืองจากสํานักงานกสทช. เรียกร้องให้ DPC นําส่งเงินรายได้จากการ
ให้บริการในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที  17 กรกฎาคม 2557 
จาํนวน 628 ลา้นบาท
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ในเรื องเดียวกันนี เมือวนัที  16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (“สํานักงาน กสทช.”) ได้ยืนค ําฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเป็น
คดีหมายเลขดาํที 1441/2559 ขอให้ DPC นาํส่งรายได้ช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที 16 กนัยายน
2556 ถึงวนัที 17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี ยคาํนวณถึงวนัที ฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อม
ดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะนาํส่งรายไดพ้ร้อมดอกผลและ
ดอกเบียเสร็จสิน

วนัที 7 กนัยายน 2561 สํานักงานมีหนังสือแจง้มติของ กสทช. ให้ DPC นาํส่งเงินรายได้จากการให้บริการ
ในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการทังหมดเป็นจาํนวนเงิน 869 ลา้นบาท และเมือ กสทช. ไดเ้คยมีคาํสังให้ DPC 
นาํส่งเงินรายไดช่้วงทีหนึงไปแลว้ จาํนวน 628 ลา้นบาท คงเหลือเงินทีตอ้งนาํส่งในครั งนี จาํนวน 241 ลา้นบาท
ซึงในวนัที 7 ธันวาคม 2561 DPC ยืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพือขอเพิกถอนมติกสทช. ดงักล่าวแลว้

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่า DPC ได้ปฏิบติัตามประกาศ เรือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชัวคราว
ในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบ้ริการโทรศพัท์เคลือนที พ.ศ. 2556 ซึ งกาํหนดให้ DPC 
ตอ้งนาํส่งเงินรายได้หลงัหักรายจ่ายให้แก่สํานักงานกสทช. เนืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ช้บริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือทีจะนาํส่งให้แก่ กสทช. ตามทีประกาศ
ดงักล่าวกาํหนดไว้

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

10) กรณีการนาํเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC ไปให้ผู ้
ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนทีรายอืนใช้ร่วม

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2559 กสท. ไดย้ืนขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สาํนักระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาล
ยุติธรรม เป็นข้อพิพาทหมายเลขดําที  57/2559 เพือให้ มีค ําชี ขาดให้ DPC ทําการรื อถอนเครื องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz รวมทังเครือง หรืออุปกรณ์โทร
คมอืนๆ ของ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) และเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้
สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ย่านความถี 900 MHz หรือย่านความถีอืนรวมทังเครือง หรืออุปกรณ์โทรคม
อืนๆ ของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ทีตดิตังบนสถานีฐาน จาํนวน 97 แห่ง
ตามสญัญาให้ดาํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก กสท.   

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)207

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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โดยหาก DPC ไม่ยอมรือถอนไม่ว่ากรณีใด ขอให้ DPC ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท. เป็นเงินเดือนละ 4.84 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที DPC คา้งชาํระ กสท. นับถดัจากวนัยืนคาํเสนอขอ้พิพาทเป็นตน้ไป
จนกว่าจะรื อถอนเครืองและอุปกรณ์เสร็จสิน และค่าเสียหายจากการยินยอมให้ บริษัท และ AWN ใช้ทรัพยสิ์นที
กสท. เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ จาํนวน 97 สถานีฐาน ตังแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมเป็น
ค่าเสียหาย 175.19 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน และห้ามมิให้ DPC นําเครืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคม รวมทั งโครงสร้างพืนฐานโทรคมอืนๆ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ ไปให้ผู ้ให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนทีรายอืนใช้ร่วม เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ตามข้อสัญญาที เกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนั นผลของคดีดังกล่าว ไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ตอ่งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

11) กรณีการส่งมอบเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่ง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั DPC  

เมือวนัที 28 มีนาคม 2561 DPC ไดรั้บคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 6/2561 ลงวนัที 31 มกราคม 2561 ที กสท. ได้
ยืนขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เรียกร้องให้ DPC ส่งมอบ
เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ ตูค้อนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบคงสิทธิ
เลขหมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสียโอกาสจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว รวม 13,431 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน หรือชาํระเป็นเงินในจาํนวนเดียวกนัแทนการส่งมอบเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม
ดงักล่าว

ขณะนี ข้อพิพาทดงักล่าวอยู่ในขันตอนของอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชือว่า DPC ไดป้ฏิบัติถูกตอ้ง
ตามข้อสัญญาที เกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนั นผลของคดีดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

12) กรณีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่ง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั DPC 

วนัที 15 กรกฎาคม 2557 DPC ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาท เลขที 49/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการ สาํนกัระงบั
ขอ้พิพาท สํานักงานศาลยติุธรรม เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดวา่ เสาติดตังสายอากาศจาํนวน 152 ตน้
และ 115 ตูค้อนเทนเนอร์ ที DPC โอนให้แก่ กสท. ไม่ใช่เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ที DPC มีหนา้ทีตอ้ง
ส่งมอบให้แก่ กสท. ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ และขอคืนเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเช่าใช้เสาจาํนวน
2 ลา้นบาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2561 DPC ได้รับคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 76/2561 ลงวนัที 31 ตุลาคม 2561 ที กสท. 
ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สาํนักระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยตุิธรรม เพือให้มีคาํชี ขาด
ให้ DPC ส่งมอบเสาโทรคมนาคม (Tower) จาํนวน 155 ตน้ โดยหาก DPC ไม่สามารถส่งมอบไดใ้ห้ DPC ชาํระ
ค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 72 ลา้นบาท และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจสําหรับการใช้เสา และการใช้ตูค้อนเทนเนอร์
รวมดอกเบี ยแลว้เป็นเงิน 284 ลา้นบาท และ 145 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมเป็นเงินทังสิน 501 ลา้นบาท

ขณะนีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จาํกดั (“AWN”)

1) กรณีติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานที บริษทั ดิจิตอล
โฟน จาํกดั (“DPC”) ส่งมอบกรรมสิทธิ ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“CAT”) ตามสัญญา
ใหด้าํเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC (“สัญญาอนุญาตฯ”) 

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2559 กสท. ไดยื้นฟ้อง AWN ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีดาํที 1039/2559 เพือให้รื อถอน
เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สาํหรับให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรือ
เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของ AWN ทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 67 แห่ง ตามสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดร้ับความยนิยอมจาก กสท.  ดงันัน กสท. จึงเรียกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสียหาย
จากการใช้ทรัพยสิ์นที  กสท. อ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ตังแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 
จาํนวน 57.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชําระ
ค่าเสียหายเสร็จสิน และค่าเสียหายเดือนละ 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายทีคา้งชาํระ
ให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดาํเนินการรือถอนอุปกรณ์ดังกล่าวออกเสร็จสิน และห้ามมิให้ AWN  
นาํเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ยา่นความถี 2100 MHz และหรือเครือง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ มาติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ
ระหวา่ง กสท. กบั DPC  เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร

วนัที 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสังให้โอนคดีนี ไปศาลแพ่งข้อพิพาทหมายเลขดาํที 1680/2561 
โดยขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของการพจิารณาของศาลแพง่

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ AWN ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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2) กรณีเรียกร้องให้ชาํระค่าใช้เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสือสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใช้
ไฟฟ้าในทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด
(มหาชน) (“AIS”) และ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”)  

เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2560 AWN ไดรั้บคาํฟ้องศาลแพ่ง คดีหมายเลขดาํที 454/2560 ลงวนัที 31 มกราคม 2560 
ของทีโอที โดยเรียกร้องให้ AWN ชาํระค่าใช้เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสือสัญญาณใน
อาคารและค่าร่วมใชไ้ฟฟ้า ซึ ง AWN ใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว ตังแต่วนัที 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที
30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 559.62 ลา้นบาท และดอกเบียคาํนวณจนถึงวนัทีฟ้องคดี จาํนวน 15.87 ลา้นบาท รวม
เงินตน้และดอกเบี ยจาํนวน 575.48 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน 559.62 ลา้นบาท
นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ

วนัที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้ AWN ชาํระค่าใชเ้ครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมค่าบริการ
ระบบสือสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใชไ้ฟฟ้าพร้อมดอกเบียให้แก่ทีโอที

วนัที 19 พฤศจิกายน 2561 AWN ไดย้ืนอุทธรณ์คาํพพิากษาของศาลแพ่งทีศาลอุทธรณ์

ต่อมาเมือวนัที 25 กนัยายน 2562 ทีโอทีและ AWN ไดท้าํสัญญาระงบัขอ้พิพาทดงักล่าว โดย AWN ชาํระค่าใชเ้ครือง
และอปุกรณ์โทรคมนาคมพร้อมดอกเบียให้แก่ทีโอทีตามคาํพพิากษาของศาลแพง่

เมือวนัที 2 ตุลาคม 2562 AWN ไดย้ืนคาํร้องขอถอนอทุธรณ์ทีศาลอุทธรณ์ โดยทีโอทีไม่คดัคา้นการขอถอนอุทธรณ์
ซึ งจะเป็นผลใหค้ดีนี เป็นอนัสินสุดลง โดยขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของการพจิารณาของศาลอุทธรณ์

41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
เงนิปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการเมือวนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้
ในอตัราหุน้ละ 7.34 บาท ซึ งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท ในการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลเมือวนัที 3 กนัยายน 2562 ทังนี การเสนอดงักล่าวจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั

42. การอนุมตังิบการเงนิ
งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คำาอธิบายบทวิเคราะห ์
ของฝ่ายบริหารประจำาปี 2562

ภาพรวมโดยสรุป

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ขยายตัว 

ท่ามกลางการแข่งขัน

ในปีทีผ่่านมา แม้ว่าสภาวะเศรษฐกจิจะชะลอตวัและมกีารแขง่ขัน
ท่ีสูงในตลาด รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ียังคงเติบโตท่ี
ร้อยละ 4.2 มาอยู่ที่ 130,062 ล้านบาท เป็นผลจากการเติบโต
ของจ�านวนผู้ใช้บริการร้อยละ 2 และการเติบโตของรายได้เฉลี่ย
ต่อหัว (ARPU) ร้อยละ 2 โดยภาพรวมของปีน้ีมีการแข่งขนัปรบั
ตัวดีข้ึนจากปีก่อนหน้า จากการยกเลิกแพก็เกจแบบใช้งานดาต้า
ไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-Speed Unlimited Data) 
อย่างไรกต็าม ในช่วงครึ่งหลงัของปี 2562  ผู้ให้บริการต่างออก
แพ็กเกจดังกล่าวในระบบเติมเงินและยังคงมีให้บริการอย่างต่อ
เนื่องจนถึงต้นปี 2563 ด้วยผลของแพ็กเกจแบบใช้งานดาต้าไม่
จ�ากัด ประกอบกับแนวโน้มลูกค้าระบบเติมเงินย้ายการใช้งาน
ไประบบรายเดือนส่งผลให้ปริมาณการใช้งานดาต้า 4G เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17 เป็น 12.7 กิกะไบต์/เลขหมายท่ีใช้ดาต้า/เดอืน ในขณะ
ที่สัดส่วนผู้ใช้เครื่องโทรศัพท์ 4G เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71 

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

สู่ฐานผู้ใช้บริการในระดับ 1 ล้านราย

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์เอไอเอสไฟเบอร์
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมายผู้ใช้บริการ 1 ล้านราย
ในปี 2562 โดยส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงจ�านวนผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ซึ่งเป็นผลจากแพ็กเกจอิน
เทอร์เน็ตบ้านท่ีมีราคาจูงใจ และเสริมด้วยการเน้นการตลาดและ
การขายกับฐานลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของเอไอเอส โดยรวม
ธุรกิจน้ีมีรายได้ปี 2562 อยู่ที่ 5,722 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
29 เทียบกบัปีก่อน คดิเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากการให้บริการ 
ทัง้นี้ ธรุกิจอนิเทอร์เนต็ได้เริ่มสร้างผลก�าไรสุทธิในปีนี้เป็นปีแรก 

สร้างการเติบโตในธุรกิจ 

บริการดิจิตอล

มุ่งม่ันขยายธรุกิจบริการดจิิตอลด้วยการสร้างฐานลูกค้าท้ังจาก
กลุ่มลูกค้าท่ัวไป และลูกค้าองค์กร โดย AIS PLAY บริการวิดีโอ
คอนเทนต์เติบโตจากการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ และสามารถ
เพิ่มผู้รบัชมประจ�าต่อเดือนสงูกว่า 2 ล้านรายในปี 2562 ส�าหรบั
ธุรกิจให้บริการลูกค้าองค์กร เช่น การให้บริการดาต้าแก่ลูกค้า
องค์กร (EDS) , ดาตาเซน็เตอร์และบริการคลาวด์ (data center 
& cloud) รวมถงึการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีกับลูกค้าองค์กร 
มีสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการหลัก และเติบโต
ใกล้เคียงคาดการณ์ จากความต้องการของตลาดท่ีสูงขึ้นและ
แบรนด์ที่แข็งแกร่งของเอไอเอสและซีเอสแอล
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ผลการดำาเนินงานปี 2562  

และคาดการณ์ปี 2563

ผลการด�าเนินงานปี 2562 เป็นไปตามที่คาดการณ์ โดยรายได้
จากบริการ เท่ากับ 140,454 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.3 ใกล้
เคยีงคาดการณ์ทีใ่ห้ไว้ EBITDA เท่ากบั 78,463 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 6.3 จากการบริหารจัดการต้นทุนท่ีดี ในขณะท่ีอัตรา 
EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 42.8 ซึ่งใกล้เคียงกับคาดการณ์ 
ด้านก�าไรสุทธิอยู่ที่  31,051 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.6 และงบ
ลงทนุรวมท้ังปีเท่ากับ 20,000 ล้านบาท เทียบกับคาดการณ์งบ
ลงทุนที่วางแผนจะใช้ที่ 20,000 – 25,000 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2563 เอไอเอสยังคงมุ่งรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจ
โทรศัพท์เคลือ่นที่ โดยเน้นคุณภาพของโครงขา่ยทีโ่ดดเด่น การ
ตอบสนองต่อการแข่งขันในด้านราคา และการดูแลลูกค้า เพ่ือ
รกัษาฐานลูกค้าท่ีมีคณุภาพ ส�าหรบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน เอไอ
เอสไฟเบอร์วางเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าจากผู้ใช้บริการ
ของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้านธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร
และบริการดิจิตอลยังคงขยายฐานผู้ใช้บริการพร้อมการขยาย
พันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีเป้าหมายทางผลการ
ด�าเนนิงานและทางการเงินประจ�าปี 2563 จะขึ้นอยู่กบัการประมูล
คล่ืนความถีซ่ึง่จะจดัขึ้นในช่วงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2563 ดงันัน้ 
เอไอเอสจะประกาศคาดการณ์ทางการเงินส�าหรบัปี 2563 อย่าง
เป็นทางการหลังจากการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว

เหตุการณ์สำาคัญในปี 2562

1. ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เอไอเอสได้เริ่มใช้มาตรฐาน
บัญชีฉบับท่ี 15 (TFRS 15) เก่ียวกับรายได้จากสัญญากับ
ลูกค้า โดยเฉพาะการขายโทรศัพท์มือถือที่ติดสัญญาบริการ
ในระบบรายเดือน โดยมีการจัดสรรรายได้ใหม่ระหว่างรายได้
ค่าเครื่องโทรศัพท์และรายได้การให้บริการ รวมถึงต้นทุนการ
ตลาด ในขณะท่ีส่วนลดค่าเครื่องจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์รอ
ตัดจ�าหน่ายตามสัญญาและมีการตัดจ�าหน่ายโดยทยอยหัก
ออกจากรายได้ตามอายขุองสัญญาบริการกบัลูกค้า ท้ังน้ี เพื่อ
ท่ีจะสามารถเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกบัปี 2561 เอกสาร
ชุดน้ีจึงจัดท�าบนงบการเงินตามมาตรฐานเดิมท่ียังไม่ได้ปรับใช้
มาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 15

2. ในเดอืนมถินุายน 2562 เอไอเอสได้รบัการจดัสรรคล่ืนความถี่ 
700 เมกะเฮิรตซ์ จ�านวน 2x10 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจะใช้ใบอนุญาต
ดังกล่าวได้ประมาณไตรมาส 4/2563

3. ในไตรมาส 3/2562 เอไอเอสได้เข้าท�าสัญญาระงับข้อพิพาท
กับทีโอทีเก่ียวกับเสาและการอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยการท�า
ข้อตกลงในครั้งน้ีสามารถลดค่าใช้จ่ายสุทธิ (หลังหักรายได้) 
จากการเช่าเสาโทรคมนาคมประมาณ 100 ล้านบาทต่อเดือน 
พร้อมกับยุติการเช่าอุปกรณ์ในไตรมาส 3/2562 ท�าให้เกิดค่า
ใช้จ่ายรายการพิเศษ 121 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกัน

มาตรฐานบัญชีใหม่ปี 2563: ตั้งเต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เอ
ไอเอสได้เริ่มใช้มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 และ 16 TFRS 9 และ 16

มาตรฐานบัญชี ไทยฉบับที ่9 (TFRS9): เครื่องมอืทางการเงิน
มาตรฐานก�าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการ
เงินและการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงนิ เพื่อกันส�ารองเผือ่
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานบัญชี ไทยฉบับที่ 16 (TFRS16): สัญญาเช่า
ค่าเช่าจากการด�าเนินงานจะถูกรับรู้เป็น “สินทรัพย์สิทธิการ
ใช้” และ “หน้ีสินตามสัญญาเช่า” โดยจะมีผลกับสญัญาเช่าระยะ
ยาว เช่น สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม การเช่าพื้นที่, อาคารและ
ส�านักงาน, และการโรมมิ่งคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ โดยรายการ
ทางการเงินที่ส�าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

1. หน้ีสนิตามสัญญาเช่า จะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าคง
เหลือท่ีต้องช�าระตามสัญญาเช่าโดยคดิลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย โดย
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะลดลงเม่ือมีการช�าระค่าเช่าตลอดสัญญา

2. สินทรพัย์สิทธกิารใช้ จะถกูบนัทึกภายใต้รายการ ‘สนิทรพัย์’ 
(ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์) ในจ�านวนเดยีวกับหนีส้นิตามสัญญา
เช่าและจะถูกตัดค่าเสื่อมตามระยะสัญญาโดยใช้วิธีเส้นตรง
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สภาวะตลาดและการแข่งขัน

ในภาพรวม ตลาดโทรศพัท์เคล่ือนในปี 2562 มีการแข่งขนัท่ีปรบั
ตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า จากการปรับราคาแพ็คเกจในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2562 ทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน อย่างไร
ก็ตาม ตลาดมีการน�าเสนอแพก็เกจแบบใช้งานดาต้าไม่จ�ากัดด้วย
ความเร็วคงท่ีให้กับลูกค้าระบบเติมเงินอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง
ของปี 2562 ในขณะทีร่ะบบรายเดอืน ผู้ให้บริการยังคงใช้ส่วนลด
ค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นกลยุทธ์ส�าคัญ เพื่อดึงดูดลูกค้า
ที่ต้องการซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือและผูกแพ็กเกจรายเดือน 

ส�าหรบัตลาดอินเทอร์เนต็ความเรว็สูงยงัคงมีการแข่งขนัท่ีรนุแรง
ท้ังด้านราคาและการแย่งชิงลูกค้าใหม่  ผู้ให้บริการยังคงเสนอ
ส่วนลดครึ่งราคาเพื่อป้องกันการย้ายออกของลูกค้าเก่า รวมถงึ
เพื่อดงึดูดลูกค้าใหม่ และนอกจากกลยุทธ์ทางด้านราคาแล้ว ผู้ให้
บริการยงัใช้กลยุทธ์การน�าเสนอแพก็เกจไฟเบอร์ท่ีความเรว็สงู
ขึ้นด้วยระดบัราคาเดมิ เช่น ระดบัราคาเฉล่ียประมาณ 600 บาท/
เดือน แต่ให้ความเร็วเพิ่มขึ้น 2 เท่าเป็น 200 เมกะบิตต่อวินาที

สรุปผลการดำาเนินงานในปี 2562

จ�านวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนที ่ณ ส้ินปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.1 เทยีบกับปีก่อน เป็น 42 ล้านราย โดยมีการเติบโตมาจาก
ลูกค้าระบบรายเดอืนซึง่มผีู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธ ิ918,000 ราย 
ซึง่เป็นผลจากการใช้แคมเปญส่วนลดค่าเครื่องโทรศพัท์และการ
โอนย้ายของผู้ใช้บริการจากระบบเติมเงินไปใช้งานระบบรายเดือน 
ในขณะท่ีผู้ใช้บริการระบบเติมเงินมีจ�านวนใกล้เคียงกับปีก่อน
หน้า ท�าให้สัดส่วนของเลขหมายระบบรายเดอืนเพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 20 ของจ�านวนผู้ใช้บริการท้ังหมด เป็นร้อยละ 22 ในปี 2562 
ส�าหรับรายได้เฉลี่ยต่อหัว หรือ ARPU ของระบบรายเดือนปรับ
ตัวเพ่ิมขึ้นมาอยู่ท่ี 572 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1 เทียบกับปี
ก่อน ส่วน ARPU ของระบบเติมเงินลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับ
ปีก่อนมาอยู่ท่ี 173 บาท ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาใน
ระบบเติมเงิน อย่างไรก็ตาม ARPU เฉล่ียทั้งฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.0 เทียบกับปีก่อนเป็น 260 บาท ณ ส้ินปี 2562

ส�าหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน เอไอเอสไฟเบอร์มีฐานลูกค้า 
ท้ังสิ้น 1 ล้านราย ณ ส้ินปี 2562 เติบโตร้อยละ 42 จากปีก่อนหน้า  
หรือมีจ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มสุทธิ 307,100 ราย อย่างไรก็ตาม 
จากการแข่งขันด้านราคาส่งผลให้ ARPU ลดลงร้อยละ 7.2  
มาอยู่ที่ 533 บาท
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ธุรกิจมือถือ ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ

จำานวนผู้ ใช้บริการ 

ระบบรายเดือน 8,189,900 9,001,700 9,107,400 11% 1.2%

ระบบเติมเงิน 32,979,300 32,556,400 32,906,400 -0.2% 1.1%

รวมจำานวนผู้ ใช้บริการ 41,169,200 41,558,100 42,013,800 2.1% 1.1%

จำานวนผู้ ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

ระบบรายเดือน 175,200 208,200 105,700 -40% -49%

ระบบเติมเงิน 347,000 -114,500 350,000 0.9% 406%

รวมจำานวนผู้ ใช้บริการ 522,200 93,700 455,700 -13% 386%

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)

ระบบรายเดือน 571 569 572 0.1% 0.4% 

ระบบเติมเงิน 176 179 173 -1.7% -3.2% 

เฉลี่ย 255 263 260 2.0% -1.1% 

ระบบรายเดือน (TFRS 15) - 531  537  - 1.1% 

ระบบเติมเงิน (TFRS 15) - 179  173  -  -3.2% 

เฉลี่ย (TFRS 15) -  254  252  -  -0.9% 

MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน) 

ระบบรายเดือน 244 225 212 -13% -5.8%

ระบบเติมเงิน 121 82 92 -24% 12%

เฉลี่ย 145 113 118 -19% 4.4%

ธุรกิจมือถือ ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ

VOU (กิกะไบต์/หมายเลขที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)

ระบบรายเดือน 14.0 16.2 16.6 19% 2.5%

ระบบเติมเงิน 9.8 10.5 11.1 13% 5.7%

เฉลี่ย 10.9 12.1 12.7 17% 5.0%

อัตราการใช้เครื่องโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ 4G 59% 69% 71% - -

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ

จำานวนผู้ ใช้บริการ 730,500 937,000 1,037,600 42% 11%

จำานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 53,800 81,600 100,600 87% 23%

ARPU (บาท/ราย/เดือน) 574 549 533 -7.2% -2.8% 
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สรุปผลประกอบการไตรมาส 4/2562

รายได้รวมของไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 49,464 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 11 เทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เทียบกับ
ไตรมาสก่อน จากการเติบโตของรายได้จากขายซมิและอุปกรณ์
ซึ่งเพ่ิมขึน้ร้อยละ 36 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 85 เทียบกับ
ไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 10,449 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการวาง
จ�าหน่ายของไอโฟนรุ่นใหม่ในไตรมาส 4/2562 รายได้จากการ
ให้บริการส�าหรับไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 35,571 ล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 5.6 เทียบกับปีก่อนจากธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
และธรุกิจอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการ
ให้บริการทรงตัวเทยีบกับไตรมาสก่อน เป็นผลจากรายได้ต่อหัว 
หรือ ARPU ของระบบเติมเงินซึ่งถูกกดดันจากแพ็กเกจแบบใช้
งานได้ ไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงท่ี (Fixed-Speed Unlimited 
data) แม้ว่าจะมีจ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 455,700 ราย

ด้วยการขยายโครงข่ายเพื่อรองรบัการใช้งาน 4G และการขยาย
บริการอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการของ

ไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 20,752 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยที่
ร้อยละ 1.8 เทียบกบัปีก่อน และทรงตัวเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน 
โดยส่วนหนึ่งได้รับผลบวกจากค่าเช่าท่ีลดลงหลังการตกลงยุติ
ข้อพิพาทกับทีโอที ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 
8,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 22 เทียบกับไตรมาสก่อน เป็นผลจากการเสริมภาพ
ลักษณ์ของแบรนด์ การให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือและ
กิจกรรมทางการตลาดตามช่วงฤดูกาล

โดยสรปุในไตรมาส 4 มีก�าไรก่อนภาษแีละค่าเส่ือม หรือ EBITDA 
เท่ากับ 19,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เทียบกับปีก่อน แต่
ลดลงร้อยละ 8.7 เทียบกับไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นอัตราก�าไร 
EBITDA margin ที่ร้อยละ 39 และมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 7,032 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 เทียบกับปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 19 
เทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลจากการบันทึกค่าเช่าเสาท่ีลด
ลงในไตรมาสที่ 3/2562

สรุปงบการเงินประจำาปี 2562  

(ไม่รวมผลจาก TFRS 15)

71%

16%

7%

3%

3%

+4.2%

สัดส�วนรายได� การเติบโตของรายได�

ธุรกิจ
โทรศัพท�เคลื่อนที่

ธุรกิจลูกค�าองค�กร
และอื่นๆ

ธุรกิจอินเตอร�เน็ต
ความเร็วสูง

ค�าเชื่อมโยงเคร�อข�าย(IC) 
และรายได�จากการ
เป�นพันธมิตรกับทีโอที

การขาย
เคร�่องมือถือ
และซิม

+14%

+28%

+29%

+11%

ประเภทธุรกิจ

สัดส�วนรายได�และการเติบโตของรายได�แบ�งตามประเภทธุรกิจ
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รายได้
ในปี 2562 เอไอเอสสร้างรายได้รวมอยู่ที่ 183,432 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เม่ือเทียบกับปืก่อน ตามการเติบโตของธรุกจิ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีซึ่งเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้หลัก รวมถึงธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเรว็สูงซึง่เติบโตสูง ส�าหรบัธรุกิจบริการลูกค้า
องค์กรซึ่งอยู่ในหมวดรายได้อื่นๆ ซึ่งในปี 2562 มีการเติบโตใน
ระดับสูงจากการเพิ่มขึ้นของพนัธมติรทางธุรกิจและผู้ใช้บริการ

รายได้จากการให้บริการหลัก (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและ
รายได้จากการเป็นพัธมิตรกับทีโอที) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 อยู่ท่ี 
140,454 ล้านบาท โดยเป็นไปตามคาดการณ์ การเติบโตของ
รายได้มาจากจ�านวนลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้นท้ังจากลูกค้าระบบรายเดอืน
และอินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง

• รายได้จากธรุกิจโทรศพัท์เคลือ่นที ่เท่ากบั 130,062 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เทยีบกับปีก่อน จากการเติบโตของลูกค้าระบบ
รายเดอืนและรายได้เฉลีย่ต่อหัว (APPU) ทีเ่พิ่มขึ้นจากการปรบั
ราคาแพก็เกจในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 และถงึแม้การแข่งขนัใน
ตลาดระบบเติมเงินจะรนุแรงขึ้นในครึ่งปีหลัง แต่ ARPU เฉล่ียยัง
คงปรับเพิ่มจาก 254 บาท เป็น 259 บาท ณ สิ้นปี 2562

• รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยู่ที่ 5,722 ล้าน
บาท เติบโตร้อยละ 29 เทียบกับปีก่อน โดยในปี 2562 เอไอเอส 
ไฟเบอร์ ได้บรรลุเป้าฐานลูกค้า 1 ล้านราย โดยมีลูกค้าเพ่ิมขึ้น 

307,100 ราย จากความมุ่งมัน่พฒันาโครงข่ายและบริการหลัง
การขายอย่างต่อเนื่องด้วยระดับราคาท่ีแข่งขันได้ อีกทั้งยังใช้
กลยุทธ์เน้นการขายกบัฐานลกูค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของเอไอเอส 
ด้วยการน�าเสนอแพคเกจรวมท้ังบริการอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์
เคลื่อนที่ และคอนเทนท์

• รายได้การให้บริการอื่นๆ ซึ่งรวมรายได้รายได้การให้บริการ
ดาต้าแก่ลูกค้าองค์กร (EDS) และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 
เป็น 4,670 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการดาต้าแก่
ลูกค้าองค์กร (EDS) , ดาตาเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ (data 
center & cloud)

รายได้ค่าเชือ่มโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพนัธมิตร
กับทีโอทีอยู่ที่ 13,557 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน เป็นผลมาจากการตกลงเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที โดยเอไอ
เอสมีการบันทึกรายได้ค่าบริการพื้นที่และบ�ารุงรักษา ทั้งนี้ ราย
ได้ส่วนน้ีถูกชดเชยด้วยค่าเช่าเสาซึ่งบันทึกอยู่ภายใต้ ‘ต้นทุน
การให้บริการ’

รายได้การขายเครื่องมือถือและซิม อยู่ที่ 29,422 ล้านบาทเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 14 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากแคมเปญ
การให้ส่วนลดเครื่องมือถือที่ยังมีต่อเน่ืองและการวางจ�าหน่าย
ของไอโฟน 11

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในปี 2562 ต้นทุนการให้บริการอยู่ที่  81,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.2 เทียบกับปีก่อน จากการขยายโครงข่าย

• ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อยู่ท่ี 5,792 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 1.2 เทียบกับปีก่อน ตามรายได้จากการให้บริการท่ี
เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้การให้บริการอยู่ท่ี
ร้อยละ 4.1 ของรายได้จากการให้บรกิารหลัก เทียบกับร้อยละ 
4.3 ในปี 2561

• ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย เท่ากับ 36,598 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เน่ืองจากการลงทุนในโครงข่าย 4G, การ
ขยายอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังการได้
มาซึ่งคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงเดือนกันยายน 
ปี 2561 

• ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการเป็นพันธมิตรกับทีโอที 
(หลังหักรายรับค่าเช่าจากทีโอที) อยู่ที่ 19,073 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 5.5 เม่ือเทยีบกับปีก่อนหน้า มาจากการลดลงของค่าเช่า
หลังการยุติข้อพิพาทกับทีโอที 

• ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ ซึ่งมาจากต้นทุนคอนเทนต์วิดีโอ 
ค่าคอมมิชชั่นระบบเติมเงิน และต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่าย อยู่
ท่ี 9,699ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.9 เทียบกับปีก่อน โดยส่วน
ใหญ่มาจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ลดลง
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 30,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้าโดยสาเหตหุลกัมาจาก ค่าใช้
จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

• ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ท่ี 11,320 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
19 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองมาจากการเสริมภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ และการให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือ

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อยู่ท่ี 19,205 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เทียบกับปีก่อน มาจากการบันทึกรายการ
พิเศษเก่ียวกับค่าใช้จ่ายพนักงานจากการส�ารองเงินชดเชย
ตามกฎหมายเม่ือไตรมาสสอง และค่าใช้จ่ายส�าหรับพนักงาน
ในไตรมาสที่ 4

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ อยู่ที่ 308 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 
119 ล้านบาทในก่อน เป็นผลมาจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน
โดยเป็นก�าไรท่ีบันทึกตามการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
ของตลาด ท้ังนี ้บริษัทมีการท�าสัญญาป้องกันความเส่ียงส�าหรบั
หนี้ในสกุลเงินต่างประเทศเต็มจ�านวน

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ท่ี 4,777ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 จาก
ปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการช�าระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยโดย
ประมาณ 15,000 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2562 หนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบ้ียลดลงจาก 109,128 ล้านบาท เป็น 94,128 ล้านบาท 
บริษัทยังคงมีต้นทุนทางการเงนิเฉล่ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี

กำาไร
ในปี 2562 เอไอเอสมี EBITDA เท่ากับ 78,463 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 6.3 เทียบกับปีก่อน จากผลการด�าเนินงานท่ีดีขึ้นท้ัง 
รายได้จากการให้บริการท่ีเพ่ิมขึน้ประกอบกับต้นทุนท่ีลดลง
จากการยุติข้อพิพาทกับทีโอที ส่งผลให้อัตราก�าไร EBITDA 
margin อยู่ท่ีร้อยละ 42.8 ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ กำาไรสุทธิ
อยู่ท่ี 31,051ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.6 เทียบกับปีก่อน

ฐานะการเงิน (รวมผลจาก TFRS 15)
ณ 31 ธันวาคม 2562 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 289,669 
ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.3 เทียบกับปีก่อน จากการ
ตัดจ�าหน่ายใบอนุญาตคลืน่ความถี ่ชดเชยด้วยเงินสดทีเ่พิ่มขึ้น
จาก 9,067 ล้านบาทเป็น 19,637 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2562 ซึง่เป็น
เงินสดจากการด�าเนินงาน ส�าหรบัสินค้าคงเหลือ ณ ส้ินปี 2562 
เท่ากับ 4,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปีก่อน จากการ
ส�ารองสินค้าคงเหลือโทรศัพท์เคล่ือนที่มียอดขายเพิ่มขึ้น โดย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 51 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อน 
และลูกหนี้สุทธิเท่ากับ 16,277 ล้านบาท คงที่เมื่อกับปีก่อน โดย
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 35 วนัเป็น 36 วนั ทัง้น้ี ค่า
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูส�าหรบัปี 2562 เท่ากับ 1,765 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน ตามการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ต
บ้านและลูกค้าระบบรายเดือนที่มากขึ้น

หน้ีสนิรวม ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบั 220,075 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 5.4 เทียบกับปีก่อน ตามการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ี
ลดลงร้อยละ 25 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้ีการค้าอยู่ท่ี 22,037 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน ตามสินเชื่อจากคู่ค้า 

(Vendor Financing) จากการขยายโครงข่าย ส่งผลให้ระยะ
เวลาช�าระหน้ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 58 วัน มาอยู่ที่ 65 วัน โดย
เอไอเอสมีส่วนของผู้ถอืหุ้นท้ังส้ิน 69,394 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 20 เทียบกับปีก่อนจากก�าไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้น โดยสรุป เอเอส
ยังคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแรงด้วยอัตราส่วนสภาพคล่อง
และอัตราส่วนก�าไร EBIT ต่อดอกเบี้ย (interest coverage) 
อยู่ท่ี 0.4 เท่า และ 13 เท่า ตามล�าดับ ท้ังน้ี ณ ส้ินปี 2562 เอไอ
เอสมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยรวมท้ังสิ้น 94,128 ล้านบาท และ
มีอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ท่ี 1.0 เท่า ลดลงจาก 
1.3 เท่าจากส้ินปีก่อน

กระแสเงินสด
ในปี 2562 เอไอเอสสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนิน
งาน (หลังหักภาษี) เท่ากับ 76,627 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 
จากปีก่อน ตามการเติบโตของ EBITDA ส�าหรับกระแสเงินสด
จากการลงทุน เอไอเอสใช้งบลงทุนไปท้ังส้ิน 23,029 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จาก 20,198 ล้านบาทในปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 
ของรายได้จากการให้บรกิาร นอกจากน้ี เอไอเอสได้ช�าระค่าใบ
อนุญาตคลื่นความถี่ เป็นเงิน 4,020 ล้านบาท ส่งผลให้มีกระแส
เงินสดอิสระ (กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน หักค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนและค่าใบอนุญาต) อยู่ท่ี 33,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 28,398 ล้านบาทในปีก่อน ส�าหรับกระแสเงินสดจากการ
จัดหาเงิน เอไอเอสจ่ายเงินกู้ยืมสุทธิจ�านวน 15,054 ล้านบาท 
และจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 21,050 ล้านบาท โดยสรุป เอไอเอสมี
เงินสดเพิ่มขึ้นในปี 2562 ท่ี 10,570 ล้านบาท เป็นผลให้มีเงินสด
สุทธิจ�านวน 19,637 ล้านบาท

1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ท่ีเริ่มประกาศใช้ต้ังแต่วันท่ี 5 พ.ค. 2562 ได้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับ
ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราสุดท้าย 400 วัน จากเดิมก�าหนดไว้ที่ 300 วัน
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งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)
ไม่รวมผลจากTFRS 15

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ 2561 2562 %YoY

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 31,426 32,880 32,716 4.1% -0.5% 124,784 130,062 4.2%

รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1,212 1,475 1,579 30% 7.0% 4,436 5,722 29%

รายได้การให้บริการอื่นๆ 1,045 1,172 1,276 22% 8.9% 4,208 4,670 11%

รายได้การให้บริการหลัก 33,683 35,527 35,571 5.6% 0.1% 133,429 140,454 5.3%

รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอท ี 3,202 4,278 3,443 7.5% -20% 10,576 13,557 28%

รายได้การให้บริการ 36,885 39,804 39,014 5.8% -2.0% 144,005 154,010 6.9%

รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ 7,699 5,652 10,449 36% 85% 25,851 29,422 14%

รวมรายได้ 44,584 45,457 49,464 11% 8.8% 169,856 183,432 8.0%

ต้นทุนค่าธรรมเนียม (1,420) (1,467) (1,459) 2.7% -0.6% (5,723) (5,792) 1.2%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (8,767) (9,410) (9,600) 9.5% 2.0% (33,282) (36,598) 10%

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย (7,366) (7,416) (7,293) -1.0% -1.7% (26,929) (29,399) 9.2%

ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ (2,830) (2,455) (2,401) -15% -2.2% (10,766) (9,699) -9.9%

รวมต้นทุนการให้บริการ (20,383) (20,748) (20,752) 1.8% 0.0% (76,700) (81,487) 6.2%

ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์ (8,032) (5,889) (10,656) 33% 81% (26,756) (30,412) 14%

รวมต้นทุน (28,414) (26,637) (31,408) 11% 18% (103,456) (111,899) 8.2%

กำาไรขั้นต้น 16,170 18,820 18,056 12% -4.1% 66,400 71,533 7.7%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (6,968) (7,227) (8,807) 26% 22% (26,295) (30,526) 16%

ค่าใช้จ่ายการตลาด (2,713) (2,570) (3,447) 27% 34% (9,550) (11,320) 19%

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ (4,255) (4,656) (5,360) 26% 15% (16,745) (19,205) 15%

กำาไรจากการดำาเนินงาน 9,202 11,594 9,248 0.5% -20% 40,105 41,009 2.2%
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งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)
ไม่รวมผลจากTFRS 15

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ 2561 2562 %YoY

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 129 (44) 16 -88% -136% 119 308 160%

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 118 127 234 99% 84% 560 687 23%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,288) (1,195) (1,171) -9.1% -2.0% (5,148) (4,777) -7.2%

ภาษีเงินได้ (1,320) (1,803) (1,295) -2.0% -28% (5,923) (6,174) 4.3%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำานาจควบคุม (1.3) (0.8) (1) -35% 0% (32) (3) -91%

กำาไรสุทธิ 6,839 8,679 7,032 2.8% -19% 29,682 31,051 4.6%

ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับทีโอที 5,185 3,953 4,730 -8.8% -20% 20,192 19,073 -5.5%

EBITDA (ล้านบาท)
Pre-TFRS 15

4Q18 3Q19 4Q19 %YoY %QoQ FY18 FY19 %YoY

กำาไรจากการดำาเนินงาน 9,202 11,594 9,248 0.5% -20% 40,105 41,007 2.3%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 8,919 9,572 9,758 9.4% 1.9% 33,879 37,229 9.9%

(กำาไร)/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ (20) (3) 331 -1777% -10487% 2 371 15443%

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (33) (30) (33) 5.7% 15% (177) (144) -18%

ค่าใช้จ่ายการเงินอื่นๆ 2 3 (0) -113% -110% (18) (0) -100%

EBITDA 18,071 21,135 19,305 6.8% -8.7% 73,792 78,463 6.3%

อัตรากำาไร EBITDA 40.5% 46.5% 39.0% 43.4% 42.8%
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กำาไรก่อนรายการพิเศษ (ล้านบาท)
Pre-TFRS 15

4Q18 3Q19 4Q19 %YoY %QoQ FY18 FY19 %YoY

EBITDA 18,071 21,135 19,305 6.8% -8.7% 73,792 78,463 6.3%

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - - - NA NA 134 - NA

 เงินสำารองพนักงานตามกฎหมาย (ก่อนภาษี) - - - NA NA - 636 NA

การเป็นพันธมิตรกับทีโอท ี - -479 - NA NA - -479 NA

EBITDA ที่ ไม่รวมรายการพิเศษ 18,071 20,656 19,305 6.8% -6.5% 73,926 78,620 6.4%

อัตรากำาไร EBITDA ไม่รวมรายการพิเศษ 40.5% 45.4% 39.0% - - 43.5% 42.9% -

กำาไรสุทธิ 6,839 8,679 7,032 2.8% -19% 29,682 31,051 4.6%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - - - NA NA 134 - NA

เงินสำารองพนักงานตามกฎหมาย (หลังภาษี) - - - NA NA - 509 NA

การเป็นพันธมิตรกับทีโอท ี - -383 - NA NA - -383 NA

กำาไรสุทธิที่ ไม่รวมรายการพิเศษ 6,839 8,296 7,032 2.8% -15% 29,789 31,176 4.7%
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ฐานะการเงิน 
(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)

มาตรฐานบัญชี
TFRS 15

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 4/2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,067 3.1% 19,637 6.8%

เงินลงทุนระยะสั้น 2,221 0.8% 1,989 0.7%

ลูกหนี้คงเหลือ 16,361 5.6% 16,277 5.6%

สินค้าคงเหลือ 3,823 1.3% 4,828 1.7%

อื่นๆ 3,433 1.2% 4,411 1.5%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,905 12% 47,142 16%

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 111,749 38% 103,074 36%

โครงข่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 130,212 45% 125,510 43%

สินทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตน 5,092 1.8% 5,468 1.9%

สิwนทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,210 1.1% 3,491 1.2%

อื่นๆ 5,337 1.8% 4,984 1.7%

สินทรัพย์รวม 290,505 100% 289,669 100%

เจ้าหนี้การค้า 18,422 6.3% 22,037 7.6%

ส่วนของเงินกู้ถึงกำาหนดชำาระใน 1 ปี 17,104 5.9% 24,872 8.6%

ผลตอบแทนค้างจ่าย 5,362 1.8% 5,248 1.8%

อื่นๆ 31,877 11% 53,097 18%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 72,764 25% 105,255 36%

หุ้นกู้และเงินระยะยาว 92,030 32% 69,172 24%

อื่นๆ 68,042 23% 45,848 16%

ฐานะการเงิน 
(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)

มาตรฐานบัญชี
TFRS 15

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 4/2562 

รวมหนี้สิน 232,836 80% 220,275 76%

กำาไรสะสม 32,505 11% 44,226 15%

อื่นๆ 25,163 8.7% 25,169 8.7%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 57,669 20% 69,394 24%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

มาตรฐานบัญชี
TFRS 15

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562

เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.9 1.6 1.4

เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.7 1.4 1.0

เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA 1.3 1.0 1.0

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.5 0.4 0.4

Interest Coverage  11 15 13

Debt Service Coverage Ratio  2.9 4.1 2.2

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 50% 55% 43%

ตัวเลขจากงบก�าไรขาดทุนเป็นตัวเลขตั้งแต่ต้นปี เทียบให้เป็นเต็มปี
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ตารางการชำาระหนี้ ตารางชำาระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800MHz 900MHz 

2020 - 14,829 3,128 21,747

2021 1,776 12,079 3,128 7,565

2022 - 13,440 - 7,565

2023 7,820 6,883 - 7,565

2024 6,638 5,817 - 7,565

2025 -  5,967 - 7,565

2026 7,180  1,083 - -

2027 9,000 750 - -

2028 750 - -

* ใบอนุญาติคล่ืนความถ่ี 700 เมกะเฮิรตซ์ยังไม่ถูกจัดสรรอย่างเป็นทางการ ดังน้ันการจ่ายช�าระเงินก้อนเเรกจะเร่ิมในเดือนตุลาคม 2563 

อันดับเครดิต

Fitch National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที ่

S&P BBB+, แนวโน้มอันดับเครดิต: คงที ่

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ ไปของเงินทุนประจำาปี 2562

แหล่งที่มาของเงินทุน (ล้านบาท) แหล่งใช้ ไปของเงินทุน (ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 83,348 เงินลงทุนในโครงข่ายและสินทรัพย์ถาวร 23,029

เงินกู้ระยะยาว 2,000 เงินปันผลจ่าย 21,050

เงินปันผลรับ และ ดอกเบี้ยรับ 196 ชำาระเงินกู้ 17,054

เงินรับจากการขายสินทรัพย์ 77 ภาษีเงินได้ 6,721

ชำาระใบอนุญาติความถี่ 4,020

ชำาระต้นทุนทางการเงินและอื่นๆ 3,192

เงินสดเพิ่มขึ้น 10,555

รวม 85,621 รวม 85,621
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ภาคผนวก

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)
Post TFRS 15

ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %QoQ 2562

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30,678 32,042 31,851 31,770 -0.3% 126,341

รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1,288 1,380 1,475 1,579 7.0% 5,722

รายได้การให้บริการอื่นๆ 1,078 1,083 1,136 1,213 6.8% 4,509

รายได้การให้บริการหลัก 33,044 34,505 34,461 34,562 0.3% 136,572

รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที 2,995 2,841 4,278 3,443 -20% 13,557

รายได้การให้บริการ 36,039 37,346 38,739 38,005 -1.9% 150,129

รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ 7,222 6,736 5,994 10,813 80% 30,765

รวมรายได้ 43,262 44,081 44,733 48,818 9.1% 180,894

ต้นทุนค่าธรรมเนียม (1,403) (1,462) (1,467) (1,459) -0.6% (5,792)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (8,691) (8,896) (9,410) (9,600) 2.0% (36,598)

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที (7,371) (7,320) (7,416) (7,293) -1.7% (29,399)

ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ (2,352) (2,492) (2,455) (2,401) -2.2% (9,699)

รวมต้นทุนการให้บริการ (19,817) (20,170) (20,748) (20,752) 0.0% (81,487)

ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์ (7,159) (6,709) (5,889) (10,656) 81% (30,412)

รวมต้นทุน (26,976) (26,879) (26,637) (31,408) 18% (111,899)
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งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)
Post TFRS 15

ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %QoQ 2562

กำาไรขั้นต้น 16,286 17,202 18,096 17,410 -3.8% 68,994

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (6,262) (7,047) (6,331) (8,100) 28% (27,740)

ค่าใช้จ่ายการตลาด (1,934) (1,906) (1,499) (2,523) 68% (7,861)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ (4,328) (5,141) (4,833) (5,577) 15% (19,879)

กำาไรจากการดำาเนินงาน 10,024 10,155 11,765 9,310 -21% 41,254

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 84 252 (44) 16 -136% 308

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 203 91 108 214 99% 616

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,217) (1,194) (1,195) (1,171) -2.0% (4,777)

ภาษีเงินได้ (1,523) (1,550) (1,833) (1,303) -29% (6,209)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำานาจควบคุม (1.0) (0.3) (0.8) (1) 0% (3)

กำาไรสุทธิ 7,570 7,754 8,800 7,065 -20% 31,190

EBITDA 18,868 19,169 21,307 19,366 -9.1% 78,710

Contact us: http://investor.ais.co.th | investor@ais.co.th | (66) 2 029 4443 
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ข้อมูลเพิ่มเติม
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ADVANC
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 พฤศจิกายน 2534 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 633,287 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)  
ทุนจดทะเบียน : 4,997,459,800 บาท
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 2,973,178,632 บาท
จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 37,087 (ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 วันก�าหนด Record Date ล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 36.22% 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000265
เว็บไซต์ : http://www.ais.co.th
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ : http://investor.ais.co.th/
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

American Depositary Receipt
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

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน

 

ลำาดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว ้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด (เอดับบลิวเอ็น)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการโทรคมนาคมที่ใช้คล่ืนความถี่ ในย่านความถี่  
2.1 กิกะเฮิรตซ์ ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 
ผู้จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ ผู้ ให้บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่ายโทรคมนาคม 
และบริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ ไม่ใช้คล่ืน
ความถี่

13.5 100 1,350 99.99

2 บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์  
จำากัด (เอดีซี) 
(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ดีพีซี)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
เว็บไซต์ : www.adc.co.th

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสายโทรศัพท์ และ  
สาย Optical Fiber

95.75 10 957.52 51.00 1)

3 บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด (ดีพีซี)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ปัจจุบันยุติการให้บริการ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา
ให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital 
PCN 1800 

91.39 10 913.86 98.55

4 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำากัด (เอเอ็มพี)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการการชำาระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
และบัตรเงินสด

30 10 300 99.99

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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ลำาดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว ้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

5 บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำากัด (เอสบีเอ็น)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
เว็บไซต์ : www.sbn.co.th

ให้บริการโทรคมนาคม และบริการโครงข่ายโทรคมนาคม เช่น 
บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
และบริการชุมสายอินเตอร์เน็ต บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (IPLC & IP VPN) บริการเสียงผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Voice over IP) และบริการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (IP Television)

3 100 300 99.99

6 บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำากัด (เอซีซี)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการศูนย์ ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 27.2 10 272 99.99

7 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำากัด (เอดีดี)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2029 5157
โทรสาร : (66) 2029 5019

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยปัจจุบันยังไม่ประกอบ
ธุรกิจ

0.054 100 54 99.99

8 บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำากัด (เอเอ็มซี)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

จำาหน่ายบัตรเงินสดอิเล็คทรอนิกส์ 25 10 250 99.99

9 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำากัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสแอล)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8899
เว็บไซต์ : ww.teleinfomedia.co.th

จัดพิมพ์และโฆษณา สมุดรายนามผู้ ใช้ โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ 15.65 10 156.54 99.99
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ลำาดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว ้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

10 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน เอดับบลิวเอ็น)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2263 8000
โทรสาร : (66) 2263 8132
เว็บไซต์ : www.csloxinfo.com

ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารที่ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าองค์กรธุรกิจ

594.51 0.25 148.63 99.58

11 บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำากัด (เอไอเอ็น)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
เว็บไซต์ : www.ain.co.th

ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2 100 100 99.99

12 บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำากัด (เอบีเอ็น)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการจัดอบรมแก่บริษัทในกลุ่ม 0.75 100 75 99.99

13 บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำากัด (ดับบลิวดีเอส)
สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์โทรศัพท์
เคล่ือนท่ี

0.5 100 50 99.99

14 บริษัท ไมโม่เทค จำากัด (เอ็มเอ็มที)
สำานักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวมข้อมูล 
สำาหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Content Aggrega-
tor) และให้บริการในการเรียกเก็บและรับชำาระเงิน 
จากลูกค้า

0.5 100 50 99.99
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ลำาดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว ้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

15 บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) (เอดีวี) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสแอล)
สำานักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8877
เว็บไซต์ : www.shinee.com

คัดสรรและนำาเสนอข้อมูลข่าวสาร และสาระความบันเทิงที่ตรง
กับความต้องการของผู้ ใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Content Provider) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Community Portal) รวมถึงบริการแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  
ผ่านระบบ IOS และ Android

1.07 10 10.75 99.99

16 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำากัด (เอฟเอ็กซ์แอล)
สำานักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้เช่าและบริการพื้นที่ ที่ดินและอาคาร และสิ่งอำานวย 
ความสะดวกต่างๆ

0.01 100 1 99.98

17 บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จำากัด (วายพีซี) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ทีเอ็มซี)
เลขท่ี 1126/2 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8823

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ธุรกิจ กิจกรรม 
ของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลและหน่อยงานของรัฐ โดยใช้
สื่โฆษณาทุกประเภท และประกอบกิจการจำาหน่าย จัดหา เป็น
ตัวแทนจำาหน่าย ตัวแทนจัดหา งานโฆษณาประชาสัมพันธ์  
ทางธุรกิจโดยสื่อโฆษณาทุกประเภท

0.01 10 0.1  99.94

หมายเหตุ: 
1) สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี ที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน 
2) เอดับบลิวเอ็นเข้าถือหุ้นในซีเอสแอลผ่านการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 99.58 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของซีเอสแอล เป็นผลให้ ทีเอ็มซี, เอดีวี และวายพีซี มีสถานะเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมผ่านซีเอสแอล
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ลำาดับ บริษัทร่วม ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว ้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำากัด (ไอเอช)
52/1 หมู่ท่ี 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำาบลบางสีทอง  
อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : (66) 2029 5055
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสัญญาณโทรคมนาคม 0.5 100 50 29.00

ลำาดับ กิจการร่วมค้า ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว ้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำากัด (เอเอ็น) 
700/2 หมู่ที่ 1 ตำาบลคลองตำาหรุ อำาเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์ : (66) 2029 5055
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำาแสง ภายในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ

1 100 100 60.00

2 บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำากัด (อาร์แอลพี) 3)

127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ช้ัน18 ห้อง A,B ถนนราชดำาริ  
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2026 3779
เว็บไซต์ : https://contact-cc.line.me/th/

บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 6 100 600 33.33

หมายเหตุ:
3) อาร์แอลพี เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง เอเอ็มพี กับ บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จ�ากัด และ ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561
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ลำาดับ บริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว ้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริดจ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี (บีเอ็มบี) 
750 Chai Chee Road, #03-02/03,
Technopark @ Chai Chee, ประเทศสิงคโปร์ 
โทรศัพท์ : (65) 6424 6270
โทรสาร : (65) 6745 9453

ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ในภาคพื้นเอเชีย 
แปซิฟิก เพื่อให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

9 1 เหรียญสหรัฐ 9 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

10.00

2 บริษัท ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำากัด  
(ซีแอลเอช) 4)

สำานักงานเลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
ห้องเลขที่ 403 ชั้นที่ 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2646 2523
โทรสาร  : (66) 2168 7744

ศูนย์ ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง  
ประสานงานการโอนย้ายผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการ 
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ (Mobile Number Portability: 
MNP)

0.02 100 2 20.00

หมายเหตุ:
4) สัดส่วนการถือหุ้นในซีแอลเอช เป็นการถือหุ้นผ่านเอไอเอสร้อยละ 10 และถือผ่านเอดับบลิวเอ็นร้อยละ 10

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท์ : (66) 2009 9383
 โทรสาร : (66) 2009 9476
ผู้สอบบัญชี ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ  สอบบัญชี จ�ากัด
 อาคาร เอไอเอ สาทร เทาวเวอร์ ชั้น 23-27
 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
 โทรสาร : (66) 2034 0100
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บร�ษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�ว�ส จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ� 414 อาคาร เอไอเอส 1 
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท� : (66) 2029 5000

www.ais.co.th
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