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บริการ 5G
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริการ 5G สำ�าหรับอุตสำาหกรรม
โดยรวม (5G Horizontal)

บริการ 5G เพื่ออุตสำาหกรรม
โดยเฉพาะ (5G Vertical)

บริการคอนเทนต์เสำมือนจำริง 
5G AR และ VR (Augmented 
Reality and Virtual Reality) 

บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน
แบบไร้สำาย (5G Fixed 
Wireless Access) 

บริการเกมผ่านระบบคลาวด์
(5G Cloud gaming)

5G เมตาเวิร์สำ
(5G Metaverse)

บริการโครงสำร้างพื้นฐาน
ด้วยเทคโนโลยี 5G

โทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G,
แพ็กเกจำบริการ 5G

บริการในรูปแบบประสบการณ์ที่สมจำริง 
AR/VR, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), 
ระบบการวิเคราะห์วิดีโออัจำริยะ (Video Analytics) 
และการท�างานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotics)

บริการโซลูชั่นแบบครบวงจำร (End-to-End Solutions)
และรูปแบบการใช้งาน 5G ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม

บริการ 5G Private Network, 
บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงไร้สาย, 
บริการ Network Slicing และบริการ 
Muti-access Edge Computing 
ส�าหรับลูกค้าองค์กร

5G

มุ่งเน้นสำ่งมอบประสำบการณ ์
การใช้งาน 5G ที่ดีที่สำุด สำ�าหรับ 

ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร
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ในกรณีท่ีแบบ 56-1 One Report ฉบับนี�อ้างอิงข้อมูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ 

ของบริษัท ให้ถือว่าข้อมูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่่งของแบบ  

56-1 One Report ฉบับนี� โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้อง

ครบถ้วนของข้อมูลท่ีอ้างอิงนั�นเช่นเดียวกับการน�าข้อมูลมาแสดงให้ปรากฎในแบบ 

56-1 One Report ฉบับนี�

สารบัญ

การประกอบธุรกิจำ 
และผลการด�าเนินงาน 01 02 03การก�ากับดูแลกิจำการ งบการเงิน

เอกสำารแนบ
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ผู้ให้บริการ Cloud ที่มี DATA CENTER 
ในไทย จำ�านวนมากสุด 9 แห่ง
และผน่กก�าลังกับ Microsoft  
เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อ 
สร้างบริการหลากหลาย

บริการภาพยนตร์ เพลง และเกมส์ บน AIS 
PLAY & AIS PLAYBOX และเว็บไซต์

คงความเป็นผู้น�าธุรกิจำโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

คุณภาพเครือข่ายมือถือ

ผู้ใช้บริการ 5G กว่า

สถานีฐานบน
โครงข่าย 5G

วิดีโอแพลทฟอร์ม ขยายฐาน

ผู้ใช้บริการ 4 ล้านราย

ข้อมูลการดำ�าเนินงานที่ส�าคัญ
เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการด้านดิจำิทัลไลฟ์ 
ด้วยธุรกิจำการบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสำูง บริการลูกค้าองค์กร และดิจำิทัลเซอร์วิสำ

คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์

ให้บริการIoT ทั่วประเทศ
กว่า 1 ล้านอุปกรณ์

บริการโซลูชั่นป้องกันภัยคุกคาม
ขั�นสูงสุดตั�งแต่ปี 2020

เป็นพันธมิตรผู้ให้
บริการDisney+ Hotstar 

เพิ่มช่อง BBC  
Lifestyle และ  
BBC World News

บริการ ICT Solution ครบวงจำร

สำ่วนแบ่งตลาดที ่14%
ฐานลูกค้าเติบโตต่อเนื่องที่  
1.8 ล้านครัวเรือน

ขยายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งการให้บริการ

สำ่วนแบ่งการตลาดที่ 46%
ผู้ใช้บริการที่ใหญ่ที่สุด 44 ล้านเลขหมาย

มีผู้ใช้บริการใหม่เพิ่มขึ้นสำุทธิคิดเป็น  

1 ใน 3 ของตลาด

เติบโตและพัฒนาต่อเนื่อง 7 ปี

เร็วที่สุด 5 ปีซ้อน
และ 5G เร็วสุดในไทย
การันตีโดย

เพิ่มคอนเทนท์ชั้นน�าหลากหลาย

พัฒนา 5G ต่อเนื่อง

เอไอเอสและธนาคารไทยพาณิชย์ 
ร่วมการลงทุนเพื่อให้บริการ
ด้านการเงินดิจำิทัล ให้เงินกู้ผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

14%

ครอบคลุม
มากถ่ง
ของประชากร 
ทั่วประเทศ

76%

2.2 ล้านเลขหมาย

19,000

435,100

ICT Services

ธุรกิจำให้บริการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ธุรกิจำอินเทอร์เน็ตบ้าน
ความเร็วสำูง

ธุรกิจำบริการลูกค้า 
องค์กร ธุรกิจำดิจำิทัลเซอร์วิสำ

ลูกค้าเพิ่ม

ผู้น�าด้านคุณภาพ
ของเทคโนโลยีไฟเบอร์ 
FTTH  ให้บริการ
ครอบคลุม

จำังหวัด77

Digital lending business
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

รายไดำ้รวม (ล้านบาท)
เริ่มฟื้นตัวจำากผลกระทบโควิด-19 แม้ยังเผชิญกับสภาวะ
การแข่งขันในตลาด

รายได้รวม EBITDA ก�าไรสำุทธิ อัตราก�าไรสำุทธิ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

180,894 172,890
181,333

4.9%

ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ* (ล้านบาท, อัตราก�าไร)

ลดลงเล็กน้อยจำากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำ�าหน่ายท่ีสูงขึ�น 
จำากการเข้ารับใบอนุญาตคลื่นความถี่และการลงทุนโครงข่าย

เงินปันผลและอัตราการจ�ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)

คงนโยบายจำ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 ของก�าไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม

ก�าไรก�อนภาษี ดำอกเบ้ียและค�าเสื่อม (EBITDA)* 
(ล้านบาท, อัตราก�าไร)

เพิ่มตามรายได้ท่ีเพิ่มขึ�นควบคู่การควบคุมต้นทุนท่ีดี

2562

2562

2562

2562

78,710

31,190

7.34

2563

2563

2563

2563

2564

2564

2564

2564

89,398

27,434 

6.92

 91,408

26,922

44%

17%

70%

16%

75%

52% 50%

15%

85%

7.69

2.2%

-1.9%

11%

181,333 91,408 26,922 15%

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ธุรกิจอนิเตอร์เน็ตความเรว็สงู ลูกค้าองค์กรและอื่น ๆ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

อัตราผลตอบแทน 
ของส�วนผู้ถือหุ้น* (%)

ลดลงเล็กน้อยจำากผลกระทบโควิด-19  
แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

กระแสเงินสดำจากการ
ดำ�าเนินงาน (ล้านบาท)

ยังคงเหมาะสมส�าหรับการเติบโต โดย 
หนี�สินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงส่งผลให้มี
ความคล่องตัวทางการเงินท่ีสูงขึ�น 

หน้ีสินสุทธิต�อ EBITDA* (เท่า)

ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพียงพอ 
ส�าหรับการลงทุน

กระแสเงินสดำอิสระ (ล้านบาท)

ลดลงเล็กน้อยจำากการลงทุนเพื่อขยาย 
โครงข่าย และช�าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

2562 2562 2562

126,341

5,772

4,509

2563 2563 25632564 2564 2564

118,082
6,959

4,552
8,436

5,291

117,244 

1.2%

2562 25622562 2562

49% 0.9
39%

0.9

2563 25632563 25632564 25642564 2564

34% 0.8

76,627
85,629

 86,634
49,578

30,738

41,336

-0.7% 21% 16%

* หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินของปี 2563 และ 2564 อ้างอิงตัวเลขรายงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 16
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ข้อมูลการดำ�าเนินงานดำ้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ
“สำร้างการเติบโตร่วมกันของคนและสำิ่งแวดล้อมในโลกดิจำิทัล”

102 ล้านบาท 2,744 แห่ง 

67%

160,000 ชิ้น
180
 โครงการ

ด้านเศรษฐกิจำ ด้านสำังคม ด้านสำิ่งแวดล้อม

รายได้จำากนวัตกรรม ติดตั�งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีสถานีฐานเพิ่มขึ�น 

ขยายรูปแบบการใช้งานท�าให้กว่า

4.58 ล้านครัวเรือน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ�น

พัฒนาส่ือการสอนหลักสูตร 
อุ่นใจำไซเบอร์
ในรูปแบบดิจำิตอล

39,000 ราย เข้าถ่งความรู้บนโลกออนไลน์ภายใต้

โครงการ “ภารกิจำคิดเผ่ือ เพือ่คนไทย”

“Best Company to Work for
in Asia 2021”

5G และโซลูชัน่ทางการแพทย์มาช่วยเหลือดูแลผูป่้วย
มากกว่า 431,000 ราย ในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ลดการใช้กระดาษจำากผู้ใช้งาน  

8.4 ล้านบัญชี

ปริมาณขยะจำาก

การด�าเนินงานลดลงJump Thailand: โครงการแนวคิด

ธุรกิจำและนวัตกรรมเข้าร่วมกว่า 

รวบรวม E-Waste ได ้

การตรวจำจัำบภัยคุกคาม 

ในเชิงรุกโดยใช้ AI และ Machine Learning  

โดย Business media international
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ี

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายในการรับมือ

อย่างต่อเน่ือง ซ่่งการแพร่ระบาดในปีนี�มีความรุนแรง 

และขยายวงกว้างด้วยความรวดเร็ว ส่งผลกระทบ 

ต่อสภาวะเศรษฐกิจำของประเทศในทุกภาคส่วน และ 

ส่งผลโดยตรงต่อทั�งลูกค้า คู ่ค ้า พันธมิตร และ

พนักงาน อย่างไรก็ตาม เอไอเอสยงัคงรกัษาระดบัของ

ผลประกอบการโดยมีรายได้รวมของปี 2564 เพิ่มขึ�น

ร้อยละ 4.9 เทียบกับปีก่อน แม้รายได้ธุรกิจำโทรศัพท์

เคล่ือนท่ีจำะถูกกดดันด้วยก�าลังซื�อของผู ้บริโภคท่ี

อ่อนตัวลงและการแข่งขันด้านราคา แต่เอไอเอสยังคง

กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างและสร้างการรับรู้

ในบริการ 5G ส่งผลให้เรายังคงรักษาความเป็นผู้น�า

ในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี 

รายได้ธุรกิจำอินเทอร์เน็ตบ้านได้รับปัจำจำัยบวกจำาก

ความต้องการท�างานและเรียนจำากท่ีบ้าน ส�าหรับ

แม้ต้องรบัมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด เอไอเอส 

มุ่งม่ันท่ีจำะด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทั�งการ 

ขยายโครงข ่ายอย ่างต ่อเ น่ือง เ พ่ือให ้ ม่ันใจำว ่า 

คุณภาพโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่จำะช่วยสนับสน ุ

นและรองรับการใช ้งานท่ี เพิ่ม สูงขึ�น โดยเฉพาะ 

การท�างานและเรียนจำากท่ีบ้าน รวมถ่งการปรับใช้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คงความเป ็นผู ้ น� า ใน ธุร กิจหลัก 
พร้อมผลักดัำนการเติบโตในธุรกิจ 
อินเทอร์เน็ตบ้านและบริการลูกค้า
องค์กร

มุ �งม่ันรักษาความเป็นผู ้น�าในการ 
พัฒนาโครงข�าย 5G และคุณภาพ
บริการ

ธุรกิจำบริการลูกค้าองค์กรยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

จำากความต้องการบริการคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และ

ไอซีทีโซลูชัน เน่ืองจำากองค์กรต่าง ๆ พยายามปรับ

ธุรกิจำเข้าสู่เทคโนโลยีดิจำิทัล นอกจำากนี� ในปีท่ีผ่านมา

เอไอเอสได้ควบคุมค่าใช้จำ่ายโดยให้ความส�าคัญทั�ง

การใช้เทคโนโลยีดิจิำทัล การยกระดับประสิทธิภาพ 

และการวางแผนจำดัล�าดบัโครงการให้เหมาะสม เพื่อคง

ความสามารถในการท�าก�าไรภายใต้ความไม่แน่นอน 

ส่งผลให้เอไอเอสมีก�าไรสุทธิ 26,922 ล้านบาท และ

ปันผลรวม 22,869 ล้านบาทในปี 2564
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ด้วยความนับถือ

(กานต์ ตระกูลฮุน)

ประธานกรรมการบริษัท

(สมชัย เลิศสุทธิวงค์)

ประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร

ดิจำิทัลเทคโนโลยีในกระบวนการด�าเนินงาน เสริมการขายและบริการ

ผ่าน Remote Agent การเป ิดศูนย ์บริการลูกค้าชั่วคราวนอก

พื�นท่ีห ้าง และช ่องทางออนไลน์ต ่าง ๆ เพื่อให ้ลูกค้าได ้รับบริการ 

ในช่วงมาตรการปิดเมือง โดยเรายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยาย 

โครงข่ายทั�ง 4G, 5G และอินเทอร์เน็ตบ้าน ด้วยงบลงทุน 26,000 ล้านบาท  

ท�าให้ปัจำจำุบันเอไอเอสมีความครอบคลุมของเทคโนโลยี 5G กว่าร้อยละ 

76 ของประชากร พร้อมด่งศักยภาพของเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ออกมาให้ลูกค้าได้สัมผัสถ่งประสบการณ์การใช้งานท่ีดีกว่าผู้ให้บริการ

รายอ่ืนในทุกรูปแบบ

ในปีท่ีผ่านมา เอไอเอสยังคงเดินหน้ามุ่งสร้างความเป็นผู้น�าด้านบริการ

ดิจำิทัลไลฟ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจำจุำบัน  

โดยเอไอเอสประกาศความร ่วมมือส�าคัญหลากหลายด้าน อาทิ  

ความร่วมมือกับ Microsoft ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจำส�าหรับบริการ

ด้านคลาวด์ (Cloud) ในประเทศไทย พร้อมยกระดับความเชี่ยวชาญ

ด้านคลาวด์ของพนักงานเอไอเอสในเชิงล่ก เสริมความแข็งแกร่งในการ

ให้บริการลูกค้าองค์กรมากขึ�น ส�าหรับลูกค้าทั่วไป เอไอเอสได้ร่วมมือ

กับ Disney+ Hotstar ท่ีเอไอเอสเป็นพันธมิตรรายเดียวในประเทศไทย

ท่ีน�าเสนอแพ็กเกจำพิเศษให้คนไทยเข้าถ่งบริการได้ง่ายมากขึ�น โดยมีเป้า

หมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของ AIS นอกจำากนี�   เอไอเอส

ได้บรรลุข้อตกลงและลงนามในสัญญาร่วมทุน การจัำดตั�งบริษัทในชื่อ  

“เอไอเอสซีบี” (AISCB) มุ ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการทาง 

เดำินหน้าสร้างความเป็นผู้น�าดำ้านบริการดำิจิทัลไลฟ์

การเงินรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิำทัลท่ีสามารถสร้างประโยชน์สูงสุด

ให้กับลูกค้า และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถ่งบริการทางการเงินให้กับคน

ไทยมากย่ิงขึ�น การพัฒนาเหล่านี�เป็นส่วนหน่่งของกลยุทธ์ท่ีส�าคัญของ 

เอไอเอสเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการในด้าน

ดิจำิทัลและแพลตฟอร์มแก่ทั�งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร

ส่ิงส�าคญัในการด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองในภาวะวิกฤติและปรบัธรุกิจำให้

เกดิความยัง่ยืน คอื การบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและรกัษาสถานะ

ทางการเงินให้มีความม่ันคงรองรับวิกฤติและความท้าทาย อีกทั�งเรา 

ยงัคงมีความเชือ่ว่า เทคโนโลยีดจิิำทัลคอืส่ิงส�าคญัท่ีจำะช่วยฟ้ืนฟูประเทศได้ 

ไม่ว่าจำะอยู่ในเงื่อนไขใดก็ตาม เพราะฉะนั�น ภายใต้สถานการณ์ทีมี่ข้อจำ�ากดั 

มากมาย เอไอเอสยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่อท�าให้โครงสร้างพื�นฐาน

ด้านดิจำิทัล เข้าถ่งและครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมท่ีจำะเช่ือมต่อให้

สามารถปรับตัวสู่โลกใหม่ ทั�งการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในกระบวนผลิต เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุน สร้างความพร้อมสู ่การพัฒนาประเทศ 

ในระบบเศรษฐกจิำดจิำิทัล และผลักดนั Digital Ecosystem ของประเทศไทย 

เอไอเอสมุ่งใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการบริการน�าพา ลูกค้า 

พันธมิตร คู่ค้า พนักงาน สังคม และประเทศไทย ก้าวผ่านความท้าทายนี�

สู่การฟื้นตัวของทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน

ร�วมช�วยเหลือและสนับสนุนการเติบโตทุกภาคส�วน  
สู�การวางโครงสร้างพื้นฐานดำ้านดำิจิทัลที่แข็งแรง

ในทุกภาวการณ์ เอไอเอสยังคงด�าเนินธุรกิจำภายใต้แนวคิดการพัฒนา

อย่างย่ังยืน (Sustainable Development) โดยน�าเอาแนวทาง 

ดังกล่าวผสมผสานให้เป็นส่วนหน่่งของการด�าเนินงาน ทั�งในเรื่องของ 

เศรษฐกิจำ สังคมและส่ิงแวดล้อมโดยค�าน่งถ่งผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร

อย่างรอบด้านท�าให้เอไอเอสได้รับการจำัดอันดับในดัชนีความย่ังยืน

ดาวโจำนส์ ทั�งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI World and 

Emerging Markets Indices) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ซ่่งเป็นรางวัลแห่ง 

ความภาคภูมิใจำของเรา และเป็นอีกหน่่งเครื่องยืนยันถ่งความตั�งใจำ 

ในการท�างานของชาวเอไอเอสท่ีร่วมกันสร้างการเติบโตและความแขง็แรง

ของโครงสร้างพื�นฐานด้านดิจำิทัลเพื่อคนไทยอย่างย่ังยืน สร้างประโยชน์

ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิำ จำ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระจำ�านวน 3 ราย ซ่่งเป็นผู้ทรงคุณวฒุิด้านการเงิน กฎหมาย และ

การบริหารจำัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง ซ่่งจำัดท�าตามแนวทาง

และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อ

ปรากฎดังนี� 

1. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย

 ประธานกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง 

2. นายสุรศักด์ิ วาจำาสิทธิ์ 

 กรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง 

3. นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จำูเนียร์ 1)

 กรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง 

ปี 2564 คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง มีการประชุมทั�ง

สิ้น 13 ครั�ง เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ

รายการท่ีอาจำมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบควบคุมภายใน การ

ตรวจำสอบการทุจำริต และเรื่องอ่ืน ๆ  โดยมีกรรมการตรวจำสอบและก�ากับ

ความเส่ียงเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั�งมี นายมนตรี คงเครือพันธุ์ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจำสอบภายใน ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยง โดยรายละเอียดการประชุมของคณะ 

กรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงในปี 2564 ปรากฏในหัวข้อ 

“โครงสร้างการจำัดการ”

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็น

อิสระเท่ียงธรรมตามขอบเขตท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจำสอบ

และก�ากับความเส่ียง ซ่่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจำจำุบัน และ 

ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�าทุกปี  คณะกรรมการ

ตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยงมีความรับผิดชอบในการตรวจำสอบและ

สอบทานให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจำการท่ีดี มีรายงานทางการเงินท่ี 

ถูกต้องเชื่อถือได้ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ท่ีเพียงพอ รวมทั�งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายของบริษัท

ด้วยความซื่อสัตย์สุจำริตและความรับผิดชอบ สรุปสาระส�าคัญในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงส�าหรับ

ปี 2564 ได้ดังนี�

1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากบัความเส่ียง 

ได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงิน และ 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจำสอบโดยผู้สอบบัญชีของ

บริษัท ทั�งรายไตรมาสและประจำ�าปี 2564 ซ่่งได้จัำดท�าตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีสอบทาน

ประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญ สอบทานความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี

ส�าคัญ การประมาณการทางบัญชี และการใช้ดุลยพินิจำต่าง ๆ  ในการจำัด

ท�างบการเงิน รวมทั�งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

โดยได้สอบถามและใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพ่ือให้การจำัดท�างบ 

การเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท 

มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ 

นอกจำากนี� คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงยังได้ประชุม

ร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัำดการเข้าร่วม เพื่อ

ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถ่งการได้รับข้อมูล ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน การตรวจำสอบข้อมูลท่ีมีความส�าคัญในการจัำดท�างบการ

เงิน และข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในในกระบวนการจำัดท�า

รายงานทางการเงินและงบการเงิน ซ่่งส�าหรับปี 2564 ผู้สอบบัญชีไม่ได้

มีข้อสังเกตท่ีมีนัยส�าคัญ 

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง มีความเห็นว่า กระบวนการ

จำัดท�ารายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

ท่ีเหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูก

จำ�ากัดขอบเขตในการตรวจำสอบ ซ่ง่ท�าให้มัน่ใจำได้ว่า รายงานทางการเงินได้

แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างถกูต้องตาม

ท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจำมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง ได้สอบทาน 

ก�ากับดูแล และให้ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการ 

ท่ีอาจำมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำ�าทุกไตรมาส  

โดยยด่หลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่าง

1) นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จำูเนียร์ ได้รับการแต่งตั�งจำากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง แทน นายประสัณห์ เชื�อพานิช 
ซ่่งได้ลาออกจำากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงก่อนครบวาระ เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 9

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



เพียงพอ เป็นปกติทางธรุกิจำ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจำท�ารายการ

เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ ดังเช่นท่ีท�ากับบุคคลภายนอกท่ัวไป 

มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจำ

ของบริษัท 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับ

ความเส่ียงได้สอบทานการปฏิบัติงานของบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบ และข้อก�าหนด

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกิจำการกระจำายเสียง 

กิจำการโทรทัศน์ และกิจำการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจำ

ของบริษัท รวมทั�งภาระผูกพันท่ีอาจำจำะเกิดขึ�นจำากสัญญาท่ีกระท�ากับ

บุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงเห็นว่าบรษิัทได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อก�าหนดต่าง ๆ ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ส�าหรับบางเรื่อง

ท่ีมีข้อโต้แย้งอยู่บ้าง ซ่่งผู้บริหารเชื่อว่าผลการพจิำารณาของผู้เก่ียวข้อง

ต่อข้อโต้แย้งดังกล่าวน่าจำะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีต่อบริษัทนั�น ได้ร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินอย่างครบถ้วนเหมาะสมแล้ว

4. ระบบควบคุมภายในและการตรวจำสำอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจำสอบและก�ากับความเสีย่งได้สอบทานประสิทธผิลและความเพียงพอ 

ของระบบการควบคมุภายใน โดยพจิำารณาจำากรายงานผลการตรวจำสอบ 

ภายในประจำ�าปี 2564 และพจิำารณาและติดตามผลการปฏิบัติตาม 

ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจำสอบของผู้ตรวจำสอบภายในและ 

ผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการ

ป้องกันความเสียหายท่ีอาจำเกิดขึ�นต่อฝ่ายจัำดการ โดยได้ติดตามและ

สอบทานเพื่อให้ฝ่ายจำัดการได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุม

ภายในเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ��าขึ�นอีก รวมถ่งการประเมินตาม

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ก.ล.ต.) ซ่่งฝ่ายจำัดการจำัดท�าเอกสารหลักฐานของกิจำกรรมการควบคุม

ภายในประกอบไว้แล้ว คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง  

เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยไม่พบ 

ข้อบกพร่องท่ีมีสาระส�าคัญ

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง ได้ส่งเสริมให้หน่วยงาน

ตรวจำสอบภายในเพ่ิมบทบาทการให้ค�าปรึกษาเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน

ตรวจำสอบภายในให้ก้าวไปสู่ Trusted Advisor เพ่ือให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับ

ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และหาแนวทางการก�ากับดูแลและป้องกัน

ความเส่ียงแก่ฝ่ายจำัดการก่อนท่ีจำะเกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อ 

การด�าเนินธุรกิจำของบริษัท นอกจำากนี�ยังมีการด�าเนินการอย่าง

ต่อเน่ืองของโครงการ Second Line Roles เพ่ือสร้างความเข้าใจำ

หลักการควบคุมภายในตามแนวทางโมเดลสามด่าน (Three Lines 

Model) ซ่่งมุ่งเน้นความส�าคัญในการเอื�อต่อการก�ากับดูแลและการ

บริหารความเส่ียงที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

และลดความเส่ียงให ้อยู ่ ในระดับท่ียอมรับได ้อย ่างทันเวลา นอก 

จำากนี� คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงยังได้สนับสนุน 

ให้หน่วยงานตรวจำสอบภายในมีกระบวนการท�างานในรูปแบบดิจำิทัล 

(Digitalization) และน�าหลักการ Robotic Process Automation 

(RPA) มาช่วยปฏิบัติงานตรวจำสอบ รวมทั�งใช้ Data Analytics Tool และ  

Automated Audit Platform (AAP) เพ่ือให้กิจำกรรมการตรวจำสอบ

ภายในมีความรวดเร็วและแม่นย�ามากยิ่งขึ�น รวมทั�งช่วยบ่งชี�ความเส่ียง

ก่อนท่ีความเสียหายจำะเกิดขึ�นและปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการ

ควบคุมภายในได้อย่างทันท่วงที

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง ยังได้ก�ากับดูแลงาน 

ตรวจำสอบภายใน และพจิำารณาทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจำสอบ 

ภายในเป็นประจำ�าทุกปี รวมทั�งได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้า 

หน่วยงานตรวจำสอบภายในอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ม่ันใจำว่าการด�าเนิน

กิจำกรรมตรวจำสอบภายใน และบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษาของหน่วยงาน 

ตรวจำสอบภายใน ในด้านระบบการก�ากับดูแลกิจำการ ระบบการบริหาร

ความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระเบียบและ

กฎหมาย รวมถ่งการป้องกันความเส่ียงจำากการทุจำริต เป็นไปอย่างมี

อิสระ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด 

โดยเปรียบเทียบกับตัววัดประสิทธิภาพท่ีได้ตั�งไว้ 

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงได ้อนุมัติแผนงาน 

ตรวจำสอบภายในประจำ�าปี 2565 ท่ีจัำดท�าขึ�นตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท

และใช้หลักการความเส่ียงเป็นพื�นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ตรวจำประสิทธิผล

ของการปฏิบัติงานท่ีเป็นจำุดควบคุมท่ีส�าคัญในเชิงป้องกัน ตลอดจำน 

การตรวจำสอบด้านการป้องกันการทุจำริตและตรวจำประสิทธิผลของ

ระบบการประเมินการควบคุมโดยตนเองของฝ่ายจำัดการ รวมถ่ง 

ได้พิจำารณาขอบเขตการปฏบัิติงาน หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ ความเพียงพอ 

ของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร และการพัฒนาทักษะ

บุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคดิจำิทัล

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงมีความเห็นว่า ระบบการ

ตรวจำสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีความ

เป็นอิสระ แผนงานตรวจำสอบประจำ�าปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความ

เส่ียงของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจำสอบภายใน

บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้
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5. การสำอบทานการบริหารความเส่ีำยงและการก�ากับดแูลความเสำีย่ง

ของบริษัทในภาพรวม คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยงได้

สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธผิลของระบบการบริหารความเส่ียง

ของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงอีกทั�งหมดจำ�านวน 4 ครั�ง ในปี 2564 เพื่อสอบทาน

ความเหมาะสมของระบบการประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมความ

เส่ียง ระบบการติดตาม และการรายงานความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงมีความเห็นว่า บริษัทมี

ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมให้การด�าเนินธุรกิจำเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจำากนี� ได้ให้ข้อเสนอแนะในการระบุ

ความเส่ียงใหม่ ๆ  ให้ครอบคลุมทุกความเสีย่งและการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคญั

ของบริษัทและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และให้ใช้ Data Analytic ในการ

วิเคราะห์ทั�งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการตัดสินใจำในการ

ตอบสนองต่อความเส่ียงและความท้าทายใหม่ ๆ  ซ่่งส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินธุรกิจำได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงขึ�น

6. การสำอบทานการตรวจำสำอบการทุจำริต คณะกรรมการตรวจำสอบ

และก�ากับความเส่ียงได้สอบทานและก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย

การให้ข้อมูลการทุจำริต การกระท�าผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดย

จำากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จำจำริงท่ีบริษัทแต่งตั�งขึ�น

ในปี 2564 ซ่่งครอบคลุมถ่งการพจิำารณาข้อร้องเรยีน และผลการสอบ

ข้อเท็จำจำริงตามกระบวนการของบริษัท รวมถ่งความมีประสิทธิผลของ

ช่องทางการร้องเรียน ซ่่งหลังจำากท่ีได้พิจำารณาอย่างละเอียดรอบคอบ

แล้ว คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยงเห็นว่า การจำัดการข้อ

ร้องเรียนในปัจำจุำบันมีความเหมาะสม เป็นธรรม มีประสิทธิผล สอดคล้อง

กับนโยบายการก�ากับดูแลท่ีดีและ Fraud Risk Management Policy 

ของบริษัท ทั�งนี� ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องขัดต่อประมวลจำริยธรรม

ธุรกิจำ และระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท ซ่่งมีมูลค่าไม่เป็นสาระส�าคัญ และ

ได้น�ามาปรบัปรงุเพื่อก�าหนดแนวทางการป้องกันการทุจำริตอย่างต่อเน่ือง

7. การก�ากับดแูลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรบัสำนิบน

และการคอร์รปัชัน่ คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากบัความเส่ียงได้สอบ

ทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ

การคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงมคีวามเห็นว่า บริษัทมีการ

ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับ

สินบนและการคอร์รัปชั่น

8. การพจิำารณาเสำนอแต ่งตั้ งผู ้สำอบบัญชีและค ่าสำอบบัญช ี 

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยงได้พิจำารณาคัดเลือก  

เสนอแต่งตั�ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำ�าปี 2565 โดย

จำากการพิจำารณาคณุสมบัติของผู้สอบบัญช ีทักษะความรูค้วามสามารถ

และประสบการณ์ ในการตรวจำสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญช ี

ตามจำรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อก�าหนดของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จำึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อขออนุมัติจำากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั�งผู้สอบบัญชีจำาก 

บริษัท เคพีเอ็มจำี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�าปี 

2565 นอกจำากนี� คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงยังได้

พิจำารณารายการใช้บริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบัญชีจำากส�านักงานสอบ

บัญชีเดียวกัน (Non-Audit Services) ซ่่งมีการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ

9. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการตรวจำสอบและ

ก�ากับความเส่ียงมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี โดยการประเมิน

ตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินแสดงได้ว่า คณะกรรมการตรวจำสอบ

และก�ากับความเส่ียงได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไว้

ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง โดยย่ดม่ัน

บนหลักการของความถูกต้อง ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และมีความ

เป็นอิสระเที่ยงธรรมอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อจำ�ากัดในการเข้าถ่งข้อมูลทั�ง

จำากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจำนได้ให้ความเห็นและข้อ

เสนอแนะต่าง ๆ  อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

อย่างเท่าเทียมกัน

10. การสำอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจำสำอบและก�ากับความ

เสำี่ยง คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงได้พิจำารณาทบทวน

ความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากบัความเส่ียง

เป็นประจำ�าทุกปี โดยพจิำารณาให้สอดคล้องกบัแนวทางปฎบัิติทีด่ ีและเป็นไป 

ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมถ่งแนวปฏิบัติที่เป็นสากล 

โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง  

เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตลอดจำนผู้บริหารของ

บริษัท มีจำริยธรรมและความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ เพือ่ให้บรรลุเป้า

หมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเย่ียงมืออาชีพ ก้าวทันการเปล่ียนแปลง 

โดยได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานภายใต้ระบบการก�ากับ

ดูแลกิจำการท่ีมีประสิทธิผล โปร่งใส รวมทั�งมีระบบการบริหารความเส่ียง

และระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเหมาะสม

(นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย)

ประธานกรรมการตรวจำสำอบและก�ากับความเสำี่ยง

(นายสุรศักดิ์ วาจำาสิทธิ์)

กรรมการตรวจำสำอบและก�ากับความเสำี่ยง

(นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จำูเนียร์)

กรรมการตรวจำสำอบและก�ากับความเสำี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดำค�าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ
จำ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธาน คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี  
คุณสุรศักด์ิ วาจำาสิทธ์ิ และ คุณ จำีน โล เงี�ยบ จำง กรรมการ 

ในปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได ้มีมติอนุมัติให ้ปรับ 
โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยควบรวมคณะกรรมการสรรหา
และก�ากับดูแลกิจำการเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ภายใต้ชื่อใหม่ว่าคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนโดยครอบคลุมบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย
เดิมทั�งสองชุด คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเดิมทั�งสองชุด 
มีการประชมุทั�งหมด 14 ครั�ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชมุทุกครั�ง 
ทั�งนี�คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าท่ีของตนครบถ้วนตามกฎบัตร โดยมี
สาระส�าคัญของการปฎิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี�

1. ด้านการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามและการทบทวนนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจำการ

 คณะกรรมการได้มีส่วนในการสร้างความตระหนักของพนักงาน
ในการปฏิบัติตามประมวลจำริยธรรมธุรกิจำซ่่งเป็นส่วนหน่่งของ
นโยบายก�ากับดูแลกิจำการ โดยผ่านคลิปวิดีโอและส่ือต่าง ๆ คณะ
กรรมการได้ทบทวนนโยบายก�ากับดูแลกิจำการ โดยคณะกรรมการ
เห็นว่าเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ�น ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจำารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติการแก้ ไขนโยบายการซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
ก�าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีมีความประสงค์จำะ
ซื�อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทต้องแจำ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
ก่อนเข้าท�าการซื�อขายหลักทรัพย์ต่อผู้ท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมภิบาลท่ีดี สร้างความโปร่งใส 

ปราศจำากข้อครหาเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือประโยชน์ส่วน
บุคคล นอกจำากนี�คณะกรรมการยังได้พิจำารณาร่างกฎบัตรของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพ่ือให้ครอบคลุม
บทบาทและหน้าท่ีตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจำการที่ดี ด้วย

2. ด้านการก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์และการสำรรหาบุคคล 
ท่ีมีคุณสำมบัติเหมาะสำม เพื่อเสำนอแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

 ในการสรรหากรรมการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับพิจำารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ  
ในระหว่าง วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เพื่อน�า
มารวมกับรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมจำากแหล่งอ่ืนก่อนพจิำารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจำารณาเลือก
ตั�งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ ทั�งนี� ในปี 2564 คณะกรรมการ
ได้มีการพิจำารณาอนุมัติแก้ ไขเพ่ิมเติมตารางคุณสมบัติและทักษะ
ประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skill Matrix) ให้ครอบคลุม
กรรมการบริษัทท่านใหม่ที่ ได้รับการแต่งตั�งแทนกรรมการเดิมท่ี 
ลาออก ก่อนเสนอชือ่บุคคลท่ีเห็นว่ามคีวามเหมาะสมให้คณะกรรมการ 
บริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำารณา 

3. ด้านการพิจำารณานโยบายค่าตอบแทน (Compensation)
 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 พิจำารณาและเห็นชอบนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง โดยพิจำารณาศ่กษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงได้กับ
บริษัทจำดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทอ่ืนใดท่ีมีขนาด
ใกล้เคียงกัน เพ่ือจำูงใจำและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีมี
คุณภาพไว้กับบริษัท

 ค่าตอบแทนของพนักงาน
 พิจำารณาและเห็นชอบภาพรวมของการจ่ำายค่าตอบแทนของพนักงาน 

โดยพิจำารณาข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทชั�นน�าอ่ืนท่ีมี
ขนาดใกล้เคียงกันและ/หรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

4. ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น�า (Leadership Development)
 คณะกรรมการผลักดนัการพฒันาศกัยภาพของผู้บรหิารบริษทั เพื่อ

น�าพาธุรกิจำโทรคมนาคมของบริษัทท่ีก�าลังเผชิญสภาพการแข่งขันท่ี
สูงขึ�นและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค
อย่างรวดเร็วไปสู่ความส�าเร็จำ โดยการสนับสนุนให้พนักงานและ 
ผู้บริหารได้มีโอกาสศ่กษา เรียนรู้จำากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั�งภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารจัำดการ
และเตรียมความพร้อมองค์กรและทรัพยากรบุคคลเพื่อรับมือกับ
ความท้าทายใหม่ ๆ อย่างสม�่าเสมอ

5. ด้านการวางแผนสืำบทอดต�าแหน่งของผู้บริหาร (Executive 
Succession Plan)

 คณะกรรมการพิจำารณาและผลักดันแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
ของผู ้บริหารระดับสูง เพ่ือบริหารความเส่ียงจำากการสูญเสีย
บุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญของบริษัท โดยได้พิจำารณาวางแผน
สืบทอดต�าแหน่งในทุก ๆ ด้านอย่างรอบคอบและโปร่งใส ก่อนเสนอ 
ให้คณะกรรมการบริษัทพจิำารณา

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)

ประธานกรรมการสำรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการพัฒนาสู�ความยั่งยืน
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการจำ�านวน  

4 ท่าน ได้แก่ คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธาน, คุณยุพาพิน วังวิวัฒน์  

คุณอาเธอร์ หลาน เต้า อี� และคุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ 

ในปี 2564 คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีการประชุมทั�งหมด  

4 ครั�ง สาระส�าคัญของการปฎิบัติหน้าท่ีในปี 2564 มีดังต่อไปนี�

• คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้พจิำารณาเสนอให้คณะ

กรรมการบริษัทอนุมัติการแก ้ ไขนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

โดยขยายขอบเขตการบังคับใช้นโยบายให้ครอบคลุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานของตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจำอ่ืนๆ และของผู้เก่ียว 

ข้องท่ีปฏิบัติงานในนามของบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจำ 

(Business Value Chain) รวมถ่งระบุประเด็นในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนให้ชัดเจำนมากยิ่งขึ�น เพื่อเสริมสร้างความมุ่งม่ันในการ

ปกป้องคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน

• คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืนรับทราบและเห็นชอบการ 

ด�าเนินโครงการเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนในระยะกลางถง่ระยะยาว

ซ่่งจำะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานของบริษัทโดยมุ่งเน้น

ไปท่ีประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจำก (GHG) 

และการใช้พลังงาน และการด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายโดยย่ดหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอันเป็นท่ียอมรับ

• คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนรับทราบความคืบหน้าการ

ด�าเนินการตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนทั�ง 7 ด้าน โดยเฉพาะ

โครงการส�าคัญ 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอุ่นใจำไซเบอร์ ซ่่ง 

ด�าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมความเหมาะสมและ

ปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมและ

ปกป้องคนไทยจำากความเสี่ยงด้านไซเบอร์ด้วยเครื่องมือดิจำิทัลและ

เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันของผู้บริโภคท่ีมีต่อเอไอเอสในด้านความ

ปลอดภัยจำากการใช้อินเทอร์เน็ต และ 2) โครงการ ท้ิง E-Waste กับ

เอไอเอส ซ่่งด�าเนนิการภายใต้กลยทุธ์ด้านการลดและก�าจัำดขยะอย่าง

ถูกวิธี โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจำให้คนไทยรับรู้ถ่งอันตรายของ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเข้าใจำการทิง้ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

• คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืนรับทราบผลการประเมินดัชนี

ความยั่งยืนดาวโจำนส์ ประจำ�าปี 2564 โดยเอไอเอสติดอันดับทั�งใน

กลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging 

Market Index) และได้รับรางวัลในระดับซิลเวอร์คลาส นอกจำากนั�น 

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้ความเห็นชอบกลยุทธ์การ

ด�าเนินการด้านความยั่งยืนในระยะต่อไปซ่่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์ 

7 ด้านและจำะน�ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�างานในทุกภาคส่วน

ขององค์กร เพ่ือท�าให้เกิดแรงขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรให้เติบโต

อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)

ประธานกรรมการการพัฒนาสูำ่ความย่ังยืน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

(นายแอเลน ลิว ยง เคียง)

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณแอเลน ลิว ยง เคียง ประธาน คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์  

และคุณสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั�งหมด 13 ครั�ง ทั�งนี� คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามขอบเขต

อ�านาจำ หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระส�าคัญของการปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี�

1. พิจำารณาทบทวนและเห็นชอบทิศทางการด�าเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้างการบริหาร แผนธุรกิจำ 

และงบประมาณประจำ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจำารณาอนุมัติ

2. ติดตามผลการด�าเนินงานทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท และน�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษัท

3. พจิำารณา ให้ความเห็น และเห็นชอบการจำ่ายเงินปันผล การลงทุนในธุรกิจำใหม่ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจำารณาอนุมัติ

4. จำัดเตรียมรายงานคณะกรรมการบริหารประจำ�าปี 2564 และเปิดเผยในรายงานฉบับนี�
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1
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจ 

และผลการดำ�าเนินงาน ตลอดระยะเวลา 31 ปีของเอไอเอสท่ีให้บริการโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมแก่สังคมไทย โดยเริ่มต้นด�าเนิน

งานภายใต้ระบบสัญญาร่วมการงาน หรือสัมปทาน ซ่่งเอไอเอสได้รับสิทธิในการใช้คล่ืนความถี่จำากหน่วยงาน

ของรัฐภายใต้สัญญาในรูปแบบ สร้าง-โอน-ด�าเนินการ (Built-Transfer-Operate) ตั�งแต่ปี 2533 มีระยะเวลา 

25 ปี ต่อมาในปี 2553 มีการจำัดตั�งคณะกรรมการกิจำการกระจำายเสียง กิจำการโทรทัศน์ และกิจำการโทรคมนาคม

แห่งชาติ หรือ กสทช. ซ่่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในการก�ากับดูแลธุรกิจำกระจำายเสียงและโทรคมนาคม เป็นผูจ้ำัดสรร

คล่ืนความถี่ส�าหรับกิจำการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจำการ เป็นจุำดเปล่ียนส�าคัญของ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ท่ีการด�าเนินธุรกิจำโทรคมนาคมเข้าสู่ระบบใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน

อย่างเท่าเทียมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

มุ่งสำู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจำิทัลที่ ได้รับการยอมรับสำูงสำุดในประเทศไทย

วิสำัยทัศน์

พันธกิจำ
• ส่งมอบบริการท่ีเหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการด�าเนิน

ชีวิตรวมถ่งเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพ

ในการประกอบธุรกิจำของผู้ใช้บริการ

• ใส่ใจำบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้

บริการ

• เสรมิสรา้งวัฒนธรรมการท�างานท่ีกระฉับกระเฉงให้

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดเชิงบวก

และมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจำเพื่อ

การเติบโตขององค์กร

• สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างย่ังยืนกับผู้มีส่วน 

ได้เสียทุกฝ่าย

”“

บริการลูกค้า
องค์กร

อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูำง

ดิจำิทัลเซอร์วิสำ

ผู้ให้บริการ
ด้านดิจำิทัลไลฟ์

โทรศัพท์เคล่ือนที่
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ผู้ให้บริการด้านดิจำิทัลไลฟ์

ด้วยเทคโนโลยี 5G, 4G, 3G และ 2G  
ภายใต้แบรนด์ “เอไอเอส” ให้บริการ
ระบบรายเดือน, บริการระบบเติมเงิน, 
และบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ หรือ
โรมมิ่ง ซ่่งมีผู้ให้บริการโครงข่ายท่ีเป็น
คู่ค้าในกว่า 229 ประเทศท่ัวโลก

ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 
ผ่านโครงข่ายใยแก้วน�าแสง (FTTx)  
ภายใต้แบรนด์ “เอไอเอส ไฟเบอร์” 

ให้บริการด้านคลาวด์ (Cloud), ดาต้า
เซ็นเตอร์ (Data Center), บริการ
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber  
Security), งานระบบเชือ่มต่อข้อมลูผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Internet of Things หรือ 
IoT) และบริการด้านไอซีทีโซลูชั่น (ICT 
solution) ให้กบัลูกค้าองค์กร ผ่านความ
ร่วมมือกับพันธมิตรท่ีหลากหลาย 

เ ป ็ น บ ริก า ร ต ่ อ ย อ ด ด ้ า น ดิ จิำทั ล ท่ี
มุ ่ง เน ้นสร ้างมูลค ่าเ พ่ิมขึ�นจำากฐาน
ธุรกิจำบริการโทรศัพท ์ เคล่ือนท่ีและ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยตั�งเป้า
ให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ในระยะกลางถ่ง
ยาวสอดรับกับการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี 

ปัจำจำุบันเอไอเอสำเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจำิทัลไลฟ์” โดยด�าเนินธุรกิจำหลัก 4 ธุรกิจำ ได้แก่

ในปี 2564 เอไอเอสำมีสำินทรัพย์รวมทั้งส้ิำน 356,222 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด   

684,003 ล้านบาท ซ่ึงสูำงเป็นล�าดับท่ี 3 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสำูง บริการลูกค้าองค์กร บริการดิจำิทัลเซอร์วิสำ 
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ผู้น�าในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงรายได้ในปี 2564

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงผู้ใช้บริการในปี 2564

“ผู้ให้บริการรายอ่ืนในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ได้แก่ ดีแทคและทรูมูฟ”

47%

46%

เติบโตในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสำูง

“ผู้ให้บริการรายอ่ืนในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน ได้แก่ ทรู ทีโอที และ 3BB”

14%

ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้บริการ 
ในปี 2564

ณ สิ้นปี 2564 เอไอเอสยังคงรักษาความแข็งแกร่งและเป็นผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยรายใหญ่ท่ีสุด มีส่วนแบ่งทางการ

ตลาดเชิงรายได้เป็นอันดับหน่่งอยู่ ท่ีร้อยละ 47 และมีผู้ ใช้บริการ

จำ�านวน 44.1 ล้านเลขหมายท่ัวประเทศ โดยรายได้จำากบริการโทรศัพท์

เคล่ือนท่ียังคงมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จำากการให้บริการ

รวม เอไอเอสให้บริการด้วยโครงข่ายเทคโนโลยี 5G, 4G, 3G และ 2G 

บนคล่ืนความถี่ 26 กิกะเฮิรตซ์ และ 2600, 2100, 1800, 900, 700 

เมกะเฮิรตซ์ รวมจำ�านวนทั�งสิ้น 1450 เมกะเฮิรตซ์ (2x75 เมกะเฮิรตซ์บน

เทคโนโลยี FDD และ 1300 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี TDD) โดย 1420 

เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตท่ี ได้รับจำากการประมูลคล่ืน

ความถี่โดย กสทช. และอีก 2x15 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้สัญญาการ

เป็นพันธมิตรกับทีโอที ปัจำจำุบันโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของเอไอเอส 

มีความครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศ

ทั�งนี� เน่ืองจำากเอไอเอสมีจำ�านวนคล่ืนความถี่ที่มากท่ีสุดในอุตสาหกรรม 

จำะช่วยเสริมศักยภาพความเป็นผู้น�าทั�งในเชิงคุณภาพการให้บริการ 

ในปัจำจุำบันและต่อยอดบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยี 5G โดย 

ได้เปิดให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการในปี 2563 และด�าเนินการขยาย

โครงข่าย 5G อย่างต่อเน่ืองความครอบคลุมในพื�นท่ีส�าคัญของทั�ง  

77 จำังหวัด และมีความครอบคลุมร้อยละ 76 ของประชากรในประเทศ  

ณ ส้ินปี 2564 โดยในระยะเริ่มต้น การให้บริการจำะครอบคลุมพื�นท่ี 

ท่ีมีความต้องการใช้ดาต้าหนาแน่นและให้ความส�าคัญกับพื�นท่ีใน 

นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์ท่ีมี 

ความต้องการที่แตกต่างกัน

เอไอเอสได้เริ่มด�าเนินธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์  

‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ ในปี 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ใหม่และ

ต่อยอดบริการเพิ่มเติมจำากโครงข่ายไฟเบอร์ท่ีลงทุนอยู่แล้วในธุรกิจำ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและจำากฐานลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีมีอยู่ ปัจำจำุบัน 

ให้บริการในกว่า 77 จำังหวัด มีความครอบคลุมถ่ง 8 ล้านครัวเรือน  

เอไอเอส ไฟเบอร์ ท�าตลาดด้วยจำุดเด่นท่ีเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีไฟเบอร์

ถ่งบ้าน (FTTH) เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ครัวเรือน และพร้อมรองรับ

ลูกค้าท่ียังใช้งานเทคโนโลยี ADSL ที่ต้องการเปล่ียนเป็นเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพสูงขึ�นและความเร็วท่ีให้บริการได้สูงสุดถ่ง 1 กิกะบิตต่อวินาที  

ทั�งนี� รายได้จำากธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2564 คิดเป็น 

ร้อยละ 6 ของรายได้การให้บริการรวม โดยปัจำจุำบันมีจำ�านวนผู้ใช้บริการ

อยู่ท่ี 1,772,000 ราย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้บริการกว่าร้อยละ 

14 ของตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
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เสำริมศักยภาพในธุรกิจำบริการลูกค้าองค์กร
เอไอเอสได้ต่อยอดการให้บริการลูกค้าองค์กร ซ่่งจำากเดิมคือการ 

ให้บริการธุรกิจำโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและระบบอินเทอร์เน็ตล้ิงค์ (Enterprise  

data service) ส�าหรับลูกค้าองค์กร โดยขยายบริการให้แก่บริษัท 

ขนาดใหญ่จำนถ่งบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมตั�งแต่ต้นน��าถ่งปลายน��า  

(End-to-End) ได้แก่ บริการคลาวด์ (Cloud), ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data 

Center), บริการความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber security),  

งานระบบเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things หรือ IoT) 

และบริการด้านไอซีทีโซลูชั่น (ICT solution) โดยในปี 2561 เอไอเอสได้ 

เข้าซื�อบริษัท ซีเอส ล็อกซ อินโฟ จำ�ากัด (มหาชน) เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง

ในการให้บริการลูกค้าองค์กรแบบครบวงจำรมากขึ�น ซ่่งรายได้จำากธุรกิจำ

บริการลูกค้าองค์กร (ไม่รวมบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี) ในปี 2564 คิดเป็น

ร้อยละ 3 ของรายได้จำากการให้บริการรวม ทั�งนี� ด้วยคุณสมบัติท่ีโดดเด่น

ของเทคโนโลยี 5G สามารถท�าให้เอไอเอสน�าเทคโนโลยีนี�เข้าไปสนับสนุน

การให้บริการส�าหรับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผ่านการจำับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ซ่่งในปัจำจำุบัน เอไอเอส 

ได้เริ่มให้บรกิาร 5G ในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ บริการอินเทอร์เน็ตองค์กร 

แบบไร้สาย (5G Fixed Wireless Access), 5G network slicing,  

5G private network รวมถ่งการพัฒนาโรงงานอัจำฉริยะ เป็นต้น

ต่อยอดธุรกิจำหลัก ผ่านบริการดิจำิทัลเซอร์วิสำ
ธุรกิจำดิจำิทัลเซอร์วสิ (Digital Service) คือการพัฒนาบริการด้วย

เทคโนโลยีดิจิำทัลในหลากหลายรูปแบบตั�งแต่บริการด้านโครงข่าย 

แพลตฟอร์มการให้บริการ และโซลูชั่นด้านดิจำิทัล เพื่อสร้างบริการดิจำิทัล

ให้แก่ทั�งลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าองค์กร ผ่านการร่วมมือและพัฒนาระบบ

นิเวศของการท�าธุรกิจำแบบเชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโต 

ไปพร้อมกัน ทั�งนี� เอไอเอสได้เน้นการท�าดิจำิทัลเซอร์วสิใน 3 ด้านหลัก 

ได้แก่ วิดีโอแพลตฟอร์ม (VDO Platform) ธุรกรรมทางการเงินบน 

มือถือ (Mobile Money) และบริการแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ อาทิ ดิจิำทัล 

มาร์เก็ตต้ิง ประกัน สินเชื่อดิจำิทัล เป็นต้น ทั�งนี� ธุรกิจำดิจำิทัลเซอร์วิส 

จำะเป็นส่วนสนับสนุนส�าคัญท่ีช่วยให้เอไอเอสสามารถสร้างแหล่งรายได้

แหล่งใหม่ในอนาคตนอกเหนือจำากการคิดค่าบริการการเชื่อมต่อดาต้า 

และการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือในปัจำจุำบัน และท�าให้เอไอเอสสามารถ 

เป็นผู ้ ให้บริการแบบครบวงจำร (Integrated Service Provider)  

ผ่านการผนวกสินค้าและบริการจำากธุรกิจำหลักทั�ง 4 ธุรกิจำเข้าด้วยกัน 

(Convergence)

ด�าเนินงานภายใต้ระบบใบอนุญาตผ่านการก�ากับดูแล
ของ กสำทช.
ธรุกิจำของเอไอเอสในส่วนใหญ่โดยเฉพาะธรุกิจำโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและธรุกิจำ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด�าเนินการอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ กสทช. 

ซ่ง่จำดัตั�งโดยพระราชบัญญตัอิงคก์รจำดัสรรคลืน่ความถี่ พ.ศ. 2553 ทั�งนี� 

เอไอเอส ผ่านบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจำการโทรคมนาคม

และมีใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ ได้แก่ ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 

26 กิกะเฮิรตซ์ และย่าน 2600, 2100, 1800, 900, 700 เมกะเฮิรตซ์ โดย

มีอายุใบอนุญาตโดยเฉล่ียประมาณ 15 ปี เม่ือสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่ กสทช.จำะด�าเนินการตามกฎหมายเพ่ือจำัดสรรใหม่โดยการ

ประมูลคล่ืนความถี่ต่อไป

เอไอเอสมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการจำ่ายค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาต การสบทบเงินเข้ากองทุนวิจำัยและพัฒนากิจำการโทรคมนาคม

เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายแก่ กสทช. 

โดยรวมค่าธรรมเนียมทั�งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของรายได้ 

การให้บริการในแต่ละปี
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• ได้รับ ใบอนุญาตให้ ใช้ค ล่ืนความถี่  26GHz  

(ความกว้าง 1200MHz) ในเดือนกุมภาพันธ์ 

2564 ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี โดยถือเป็น

คล่ืนความถี่ท่ีมีความยาวคล่ืนในระดับมิลลิเมตร 

(Millimeter-wave band) ท่ีจำะช่วยรองรับความ

จำุโครงข่ายในระดบัสูงและให้บริการการรบัส่งข้อมูล

ความเร็วสูงในระดับกิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ซ่่ง

จำ�าเป็นส�าหรับการใช้งานในลักษณะท่ีต้องการการ

ส่งข้อมูลความเร็วสูง รวมถ่งการใช้งานท่ีต้องการ

ความสามารถในการส่งข้อมูลทีม่คีวามเสถยีรมาก

และมีความหน่วงเวลาในการส่งข้อมูล (Latency) 

ต�่าในระดับ 1 มิลลิวินาที

• จำดัตั�งบรษิทัรว่มทนุในชือ่ “เอไอเอสซบี”ี (AISCB) 

ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�ากัด (มหาชน)  

ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 มูลค่าเงนิลงทุน 

300 ล้านบาท เพื่อให ้บริการสินเชื่อดิจำิทัล

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างการเข้าถ่ง 

บริการทางการเงินที่สะดวกมากยิ่งขึ�น

• รว่มมือกบับรษิทั ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) จำ�ากดั 

เพื่อร่วมกันพัฒนาและน�าเสนอบริการคลาวด์ 

ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การผลักดันโซลูชั่นดิจำิทัล

ด้วยการกระตุ้นการใช้งานโซลูชัน บริการคลาวด์ 

2) การยกระดับทักษะเชิงดิจิำทัลด้วยการพัฒนา

ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิิำทัลเชงิล่กจำากไมโครซอฟท์ 

ให้กับพนักงานของบริษทั และ 3) พฒันานวตักรรม

เพื่อธุรกิจำ ด ้วยโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและ 

เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละธุรกิจำ

• ไดร้บัใบอนญุาตให้ใชค้ล่ืนความถี ่700MHz (ความ

กว้าง 2 x 10MHz และ ความกว้าง 2 x 5MHZ) 

จำาก กสทช. ในเดือนมกราคม 2564 และเดือน

เมษายน 2564 ตามล�าดับ ระยะเวลาใบอนุญาต 15 

ปี ทั�งนี� คล่ืนความถี่ 700MHz ถือเป็นคล่ืนความถี่

มาตรฐานของเทคโนโลยี 5G ในย่านความถี่ต�่าท่ี

มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านความครอบคลุม ซ่่ง

จำะช่วยให้เอเอไอสสามารถขยายเครือข่าย 5G ได้

ครอบคลุมพื�นท่ีกว้างขวาง

• ได้รับแต่งตั�งเป็นผู้ ให้บริการอย่างเป็นทางการ

ในประเทศไทยของ Disney+ Hotstar สตรีมม่ิง 

ท่ี ได้รับการยอมรับทั�งจำากระดับโลก เอเชีย  

และไทย เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงด้วย 

รูปแบบเนื�อหาท่ีน่าสนใจำให้กับผู้ชมในทุกช่วงวัย

• ชนะการประมูลคล่ืนความถี ่5G ในเดือนกุมภาพันธ์ 

2563 ครบทุกย่านความถี่ ได้แก่ ย่านความถี่ต�่า 

700 MHz (ความกว้าง 2 x 5 MHz) ย่านความถี่

กลาง 2600 MHz (ความกว้าง 100 MHz) และ 

ย่านความถี่สูง 26 GHz (ความกว้าง 1200 MHz) 

โดยได้เปิดให้บริการ 5G NSA (Non Standalone) 

ท่ัวประเทศด้วยคล่ืนความความถี่ 2600MHz 

ซ่่งได้รับใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ตั�งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา และเปิดให้บริการ 5G 

SA (standalone) โดยไม่ต้องใช้ร่วมกับสัญญาณ 

4G ในเดือนกรกฎาคม 2563 

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 19

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



2563 2562

• จำัดตั�งบริษัท เลิร์นดิ จำ�ากัด (LDI) บริษัทย่อย 

แห่งใหม่ซ่่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ด้วยทุน 

จำดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจำ 

จำัดฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู ้ผ่านการเรียน 

การสอนออนไลน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์

• รว่มลงทุนในบรษิทั ดจิำทิลั เกมส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

พีทีอี (DGI) ประเทศสิงคโปร์ กับ Singapore  

Telecommunications Ltd. และ SK Telecom 

Co., Ltd., ประเทศเกาหลีใต้ ในสัดส่วนการลงทุน

ร้อยละ 33.33 มูลค่าเงินลงทุน 10,000,000 

ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 226,500,000 บาท) 

เพื่อให้บริการ Gaming Content Platform ด้วย

เทคโนโลยี AI และบริการคอนเทนท์อีสปอร์ต

• จำัดตั�งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท สห แอดวานซ์  

เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด (SAN) ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนา

อินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�ากัด (มหาชน) (SPI) โดยถือหุ้น 

ในสัดส่วนร้อยละ 70 ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 21  

ล้านบาท เพ่ือให้บริการโครงข่ายใยแก้วน�าแสงและ 

ICT Infrastructure ในสวนอุตสาหกรรม SPI กว่า 

7,255 ไร่ และพร้อมน�าบริการโซลูชั่นเทคโนโลยี 

5G เข้าร่วมพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงาน

• เปิดตัว AIS Insurance Service โบรกเกอร์  

ประกันภัยทางออนไลน์สามารถก�าหนดข้อมูลการ

เดนิทางและระยะเวลาคุม้ครองได้ โดยบริษัทในเครือ

เอไอเอส (ADD) ท่ีได้รับอนุญาตจำาก คปภ.

• ปรับแผนธุรกิจำและเปล่ียนชื่อ ซีเอส ล็อกซอินโฟ 

เป ็น ซี เอสแอล (CSL) โดยมีกลยุทธ ์  3Ss  

คือ 1. Data Center & Cloud Solutions,  

2. Managed Services, และ 3. System  

Integration ให้บริการธุรกิจำองค์กรตั�งแต่ต้นน��า

ถ่งปลายน��า 

• ไดร้บัจำดัสรรใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถี ่700MHz 

(ความกว ้าง 2 x 10MHz) จำากส�านักงาน 

คณะกรรมการกิจำการกระจำายเสียง กิจำการโทรทัศน์ 

และกิจำการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมี

ก�าหนดการเริ่มต้นใบอนุญาตในปี 2564 เป็นระยะ

เวลา 15 ปี นับแต่วันท่ีได้รับใบอนุญาต
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โครงสำร้างการถือหุ้นของกลุ่มเอไอเอสำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสำ จำ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: 
1) สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี ที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลท่ีไม่มีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ระหว่างกัน, ณ ส้ินปี 2564 อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
2) บริษัท เอไอเอส ดิจิำทัล ไลฟ์ จำ�ากัด เดิมชื่อบริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำ�ากัด
3)  บริษัทย่อย, บริษัทย่อยโดยอ้อม, กิจำการร่วมค้า,
  บริษัทร่วม, บริษัทท่ีเข้าร่วมลงทุน 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด (เอดับบลิวเอ็น) บริษัท เอไอเอส ดิจิำทัล ไลฟ์ จำ�ากัด (เอดีแอล) 2) 

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำ�ากัด (เอเอ็มพี) 

บริษัท แอดวานซ์ เมจิำคการ์ด จำ�ากัด (เอเอ็มซี)

บริษัท แอดวานซ์ ดิจิำทัล ดิสทริบิวชั่น จำ�ากัด  (เอดีดี)

บริษัท เลิร์นดิ จำ�ากัด (แอลดีไอ)

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำ�ากัด (เอซีซี)

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำ�ากัด (เอไอเอ็น)

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด (เอสบีเอ็น)

บริษัท ไมโม่เทค จำ�ากัด (เอ็มเอ็มที)

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำ�ากัด (เอฟเอ็กซ์แอล)

บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด  (เอบีเอ็น)

บริษัท ดิจำิตอล โฟน จำ�ากัด (ดีพีซี)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)

บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำ�ากัด 
(ซีแอลเอช)

บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำ�ากัด 
(ซีแอลเอช) 

บริดจำ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี (บีเอ็มบี)

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�ากัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี)

บริษัท เอดี เวนเจำอร์ จำ�ากัด (มหาชน) (เอดีวี)

บริษัท ดิจำิทัล เกมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี 
แอลทีดี (ดีจีำ ไอ) 

บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำ�ากัด (อาร์แอลพี)

บริษัท เอไอเอสซีบี จำ�ากัด (เอไอเอสซีบี)

บริษัท เยลโล เพจำเจำส คอมเมอร์ส จำ�ากัด (วายพีซี)

บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด (เอเอ็น)

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ 
จำ�ากัด (เอดีซี)1)

บริษัท อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จำ�ากัด (ไอเอช)

บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด (เอสเอเอ็น)

99.99% 99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.98%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

98.55%

99.68%

10.00%

10.00%

10.00%

99.99%

99.99%

33.33%

33.33%

50.00%

99.94%

60.00%

51.00%

29.00%

70.00%

ธุรกิจำดิจำิทัลเซอร์วิสำธุรกิจำโทรศัพท์เคลื่อนที่ / อินเทอร์เน็ตความเร็วสำูง / บริการลูกค้าองค์กร

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ�มบริษัท
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โครงสำร้างการถือหุ้นของกลุ่มอินทัช (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท อินทัช โฮลด้ิงสำ์ จำ�ากัด (มหาชน) 1)

ธุรกิจำสำื่อสำารโทรคมนาคมไร้สำาย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 1) บริษัท ไทยคม จำ�ากัด (มหาชน) 1)

ดาวเทียม โทรศัพท์ ในต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ตและส่ืำอ

Venture Capital อ่ืน ๆ

ธุรกิจำดาวเทียมและธุรกิจำต่างประเทศ ธุรกิจำอื่น ๆ

40.44% 41.13%

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด บริษัท ไอพีสตาร์ จำ�ากัด บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำ�ากัด

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำ�ากัด

บริษัท สวิฟท์ ไดนามิคส์ จำ�ากัด

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำ�ากัด

บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำ�ากัด

บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำ�ากัด

บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�ากัด

บริษัท โคนิเคิล จำ�ากัด

บริษัท ด็อกเตอร์เอทูแซด จำ�ากัด

บริษัท เพลย์เบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด 

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำ�ากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำ�ากัด

บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จำ�ากัด

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำ�ากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำ�ากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ เจำแปน จำ�ากัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำ�ากัด

บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำ�ากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำ�ากัด

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำ�ากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำ�ากัด

บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำ�ากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำ�ากัด

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท ไอ.ที.แอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วสิ จำ�ากัด

บริษัท อินทัช มีเดีย จำ�ากัด

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำ�ากัด

บริษัท ดิจิำตอล โฟน จำ�ากัด 

บริษัท ไมโม่เทค จำ�ากัด 

บริษัท แอดวานซ์ ดิจิำทัล ดิสทริบิวชั่น จำ�ากัด

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำ�ากัด 

บริษัท เลิร์นดิ จำ�ากัด 

บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด

บริษัท เอไอเอส ดิจิำทัล ไลฟ์ จำ�ากัด 

บริษัท เอไอเอสซีบี จำ�ากัด 

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำ�ากัด

บริษัท แอดวานซ์ เมจิำคการ์ด จำ�ากัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำ�ากัด

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำ�ากัดบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�ากัด (มหาชน)

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จำ�ากัด

บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน

บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำ�ากัด

บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด

บริษัท ทีพลัส ดิจิำทัล จำ�ากัด
บริษัท ทัช ทีวี จำ�ากัด

บริษัท อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จำ�ากัด

บริษัท ลาว โมบายมันน่ี โซล จำ�ากัด

บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำ�ากัด

บริษัท ดิจำิทัล เกมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี แอลทีดี

บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำ�ากัด

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เยลโล เพจำเจำส คอมเมอร์ส จำ�ากัด

บริษัท เอดี เวนเจำอร์ จำ�ากัด (มหาชน)

99.99% 100% 25.00%

25.00%

16.67%

14.89%

บริษัท อุ๊คบี จำ�ากัด 11.86%

16.66%

10.85%

20.71%

13.07%

20.00%

15.36%

10.55%

100%

99.99%

100%

100%

100%

100%

75.00%

100%

100%

100%

100%

100%

99.99%

51.00% 99.99%

99.99%

99.99%

98.55%

99.99%

99.99%

99.98%

99.99%

99.99%

99.99%

50.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%99.68%

100%

70.00%

49.00%

50.00%

60.00%

100%
99.99%

29.00%

100%

10.00%

33.33%

33.33%

99.99%

99.94%

99.99%

หมายเหตุ: 
1) บริษัทจำดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) INTUCH ถือหุ้น ITV (52.92%) ซ่่งปัจำจำุบันหยุดการด�าเนินธุรกิจำ และอยู่ระหว่างการพจิำารณาข้อพิพาทกับส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ 
จำ�ากัด (ซีแอลเอช) 

บริดจำ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี (บีเอ็มบี)

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ 
จำ�ากัด (เอดีซี)

10.00%

10.00%

51.00%
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จำ�านวนทุนจำดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

ผู้ถือหุ้น

ทุนจำดทะเบียน :  4,997,459,800 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ

   จำ�านวน 4,997,459,800 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนท่ีออกและช�าระแล้ว :  2,973,925,791 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 

    จำ�านวน 2,973,925,791 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

    สิทธิออกเสียง 1 หุ้น : 1 เสียง

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสำูงสำุด 10 รายแรก ณ วันท่ี  17 สำิงหาคม  2564  (วันปิดสำมุดทะเบียนล่าสำุดเพื่อสำิทธิใน

การได้รับเงินปันผล) 

(ข) กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤตกิารณ์มีอทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายการจัำดการหรือการด�าเนนิงาน

ของบริษทั 

หมายเหตุ: 
1) ผู้ถือหุ้นสามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�ากัด ได้ในเว็บไซต์ https://www.set.or.th/set/companyholder.do?sym-
bol=ADVANC-R&language=th&country=TH ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�ากัด คือผู้ถือหุ้นซ่่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำาก 
หลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการเข้าประชุมและออกเสียง
เพื่อพจิำารณาเก่ียวกับการเพกิถอนหลักทรัพย์ออกจำากการเป็นหลักทรัพย์จำดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ: 
1)  บมจำ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จำี ดีเวลลอปเมนท์ (กัลฟ์) เป็นบริษัทจำดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจำโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

(Holding Company) ทั�งนี� ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกัลฟ์ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 ในเว็บไซต์ www.set.or.th
2)  Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถอืหุ้นโดย Temasek Holdings Pte. Ltd. 

ร้อยละ 50.29 (ท่ีมา: Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2021) 
3)  สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�ากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำ�านวน (หุ้น)
สำัดสำ่วน

การถือหุ้น (%)

1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�ากัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.44

2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. 693,359,000 23.31

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�ากัด1) 170,937,526 5.75

4. ส�านักงานประกันสังคม 99,947,200 3.36

5. South East Asia UK (Type C) Nominee Limited 51,903,801 1.75

6 State Street Europe Limited 36,613,756 1.23

7. GIC Private Limited 35,219,932 1.18

8. The Bank of New York Mellon 21,755,052 0.73

9. State Street Bank And Trust Company 19,027,666 0.64

10. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 15,692,109 0.53

รวม 2,347,168,042 78.92

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำ�านวน (หุ้น)
สำัดสำ่วน

การถือหุ้น (%)

1. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�ากัด (มหาชน) 1) 1,354,752,952 42.25

2. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. 2) 680,165,364 21.21

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�ากัด 3) 175,283,335 5.47

4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 
CORPORATION LIMITED

166,753,460 5.20

5 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำ�ากัด (มหาชน) 83,096,500 2.59

6. ส�านักงานประกันสังคม 42,945,100 1.34

7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 40,004,099 1.25

8. ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำ�ากัด (มหาชน) 38,428,800 1.20

9. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ 30,823,100 0.96

10. GIC PRIVATE LIMITED 25,287,600 0.79

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. บมจำ. อินทัช โฮลดิ้งสำ์ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 40.44 โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบมจำ. อินทัช  

โฮลดิ้งส์ ได้แก่
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2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. ถือหุ้นในบริษัททางตรงร้อยละ 23.31 โดยผู้ถือหุ้นของ 

Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. ได้แก่

(ค) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสำนอขายหลักทรัพย์ หรือการ

บริหารงานของบริษัท โดยท่ีข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี –

เอไอเอสมีผู้ถือหุ้นหลัก คือ บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ 

จำ�ากัด (มหาชน) และ Singtel Strategic Investments 

Pte. Ltd. โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�ากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจำด้านการลงทุนในธุรกิจำโทรคมนาคม 

ส่ือ เทคโนโลยี และธุรกิจำดิจิำทัล โดยการถือหุ้นและ

เข้าไปบริหารงาน (Holding Company) และ Singtel 

Strategic Investments Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจำ

ด้านการลงทุนในธุรกิจำโทรคมนาคมท่ัวโลก โดย

ผู้ถือหุ้นหลักทั�งสองรายมีส่วนร่วมในการก�าหนด

นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทผ่าน

คณะกรรมการบริษัท

 

Singtel เป็นผู้ถือหุ้นที่มีประสบการณ์ยาวนานในการ 

ด�าเนินธุรกิจำโทรคมนาคมในหลากหลายตลาด 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย สามารถช่วยส่งเสริมการ

ท�าธุรกิจำของเอไอเอสในประเทศให้มีมุมมองทีก่ว้างขึ�น 

และก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงในตลาดโลกได้ดี

ย่ิงขึ�น ในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจำท่ีส่งเสริมกันและกัน  

ได้แก่ ธุรกิจำดิจำิทัลเซอร์วิสส�าหรับลูกค้าท่ัวไปและ

ลูกค้าองค์กร เช่น VIA แพลตฟอร์มกระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศ, การให้บริการโซลูชั่น

ป้องกันภัยคุกคามจำากนอกองค์กร (Cyber security  

solution) เป็นต้น ซ่่งธุรกิจำดิจำิทัลเซอร์วิสเหล่านี�

มีความจำ�าเป็นท่ีต้องอาศัยความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาคท่ีจำะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กันและกัน 

และสามารถท่ีจำะขยายฐานลูกค้าให้เติบโตได้ดี

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส์ จำ�ากัด (มหาชน) มีการลงทุน 

ในธุรกิจำร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital)  

ภายใต้โครงการ InVent ซ่่งเน ้นลงทุนในธุรกิจำ 

สตาร์ทอัพในธุรกิจำท่ีเก่ียวข้องกับโทรคมนาคม 

ส่ือ เทคโนโลยีและดิจำิทัล ซ่่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้

กับธุรกิจำของเอไอเอสด้วย นอกจำากนี� ด้วยอินทัช

มีผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่เป็น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จำี  

ดีเวลลอปเมนท์ จำ�ากัด (มหาชน) ซ่่งมีประสบการณ์ใน

การบริหารธุรกิจำด้านพลังงานและโครงสร้างพื�นฐาน 

ยังเปิดโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในธุรกิจำ

ยุคดิจำิทัลท่ีใช้ประโยชน์จำากโครงสร้างพื�นฐานด้าน

พลังงานได้ในอนาคต

รายชื่อผู้ถือหุ้น
สำัดสำ่วน 

การถือหุ้น (%)

Singtel Asian Investments Pte. Ltd. * 100.00

* Singtel Asian Investments Pte. Ltd. ถือหุ้นโดย Singapore Telecommunications Limited ในอัตราร้อยละ 100 (ท่ีมา: Accounting and 
Corporate Regulatory Authority (ARCA), Singapore ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564)

ความสำัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจำของผู้ถือหุ้นใหญ่
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เอไอเอสมีนโยบายจำ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 ของก�าไรสุทธิตาม

งบการเงินรวม โดยจำะพจิำารณาการจำ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ  

2 ครั�ง  การจ่ำายเงินปันผลครั�งแรกจำะพิจำารณาจำากผลการด�าเนินงานของ

บริษัทในงวดครึ่งปีแรก และการจำ่ายเงินปันผลครั�งท่ีสองจำะพจิำารณาจำาก

ผลการด�าเนินงานของบริษัทในงวดคร่ึงปีหลัง ซ่่งจำ�านวนเงินปันผลรวม

ประจำ�าปีจำะต้องได้รับการอนุมัติจำากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นกู้รวม 8 ชุด  

ท่ียงัไม่ครบก�าหนดไถ่ถอน ภายใต้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด 

(มหาชน) และบรษิัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด และซื�อขายได้ใน

สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย (Thai Bond Market Association) หุ้นกู้

มีอายุระหว่าง 5 ปี ถ่ง 10 ปี โดยครบก�าหนดในช่วงปี 2566 ถ่งปี 2574 

อัตราดอกเบี�ยคงท่ีอยู่ระหว่างร้อยละ 1.58 ถ่ง 4.94 ต่อปี ยอดหุ้นกูค้งค้าง 

รวมทั�งส้ิน 37,138 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัำดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จำ�ากัด คงอันดับ

ความน่าเชือ่ถอืของหุ้นกู้ท่ี AA+(tha) อยู่ในกลุ่มตราสารหนี�ระดับน่าลงทุน 

มีความเส่ียงต�่ามากและมีความสามารถในการช�าระหนี�สูงมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไม่มียอดคงค้าง

นโยบายการจำ่ายเงินปันผล หุ้นกู้

ตั๋วแลกเงิน

ส�าหรบัการจ่ำายเงนิปันผลของบริษัทย่อยจำะพจิำารณาจำากผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจำจำัยส�าคัญอื่น ๆ ของบริษัทย่อยนั�น ๆ 

ทั�งนี� การจำ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จำะขึ�นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการ

ลงทุน รวมถ่งความจำ�าเป็นและ ความเหมาะสมอ่ืน ๆ  ในอนาคตของบริษัท 

และ/หรือบริษัทย่อย และการจำ่ายเงินปันผลดังกล่าวจำะต้องไม่เกินก�าไร 

สะสมท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกจิำการของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบ 

อย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยข้อมูลการจำ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา มีดังนี�

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564

การจำ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น) 7.08 7.08 7.34 6.92 7.69

1. เงินปันผลจำากผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรก 3.51 3.78 3.78 3.24 3.45

2. เงินปันผลจำากผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลัง 3.57 3.30 3.56 3.68 4.24

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 10.12 9.98 10.49 9.23 9.05

อัตราส่วนการจำ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ 70% 71% 70% 75% 85%
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โครงสำร้างรายได้

2562 2563 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้รวมจำากการให้บริการ 150,129 83.0 143,316 82.9 144,791 79.8

1.1 รายได้จำากธุรกิจำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 126,341 69.8 118,082 68.3 117,244 64.7

1.2 รายได้จำากธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5,722 3.2 6,959 4.0 8,436 4.7

1.3 รายได้จำากการให้บริการอ่ืน ๆ 4,509 2.5 4,552 2.6 5,291 2.9

1.4 รายรับค่าเช่ือมโยงโครงข่ายและค่าเช่าเครื่องและ
อุปกรณ์

13,557 7.5 13,722 7.9 13,820 7.6

2. รายได้จำากการขายซิมและอุปกรณ์ 30,765 17.0 29,574 17.1 36,542 20.2

รายได้รวม 180,894 100.0 172,890 100.0 181,333 100.0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ธุรกิจำหลักของเอไอเอส สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี�

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

• บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบเติมเงินและ 

รายเดือน บนโครงข่ายเทคโนโลยี 5G/ 

4G/3G/2G

• การจำ�าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์

ไอทีเก่ียวเน่ืองกับการส่ือสาร

• บริการโรมมิ่งและโทรออกต่างประเทศ

• บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์

ส�าหรับลูกค้าครัวเรือนทั่วไปและส�าหรับ 

ผู้ประกอบการรายย่อย

• บริการการส่งข้อมูลส�าหรับองค์กร

• คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ส�าหรับองค์กร

• บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

• IoT หรือ Internet of Things

• ไอซีที โซลูชั่น

• AIS 5G ส�าหรับธุรกิจำ

• บริการส�าหรับวิสาหกิจำขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

• วิดีโอแพลตฟอร์ม

• ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ

• แพลตฟอร์มอ่ืน ๆ

ธุรกิจำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสำูง ธุรกิจำบริการสำ�าหรับลูกค้าองค์กร ธุรกิจำดิจำิทัลเซอร์วิสำ 
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 ธุรกิจำให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เอไอเอสให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่ผ่านโครงข่าย 5G, 4G, 3G และ 2G 

โดยไดร้บัใบอนญุาตให้ใชค้ล่ืนความถีส่�าหรบักจิำการโทรคมนาคมท่ีไดร้บั

อนญุาตจำาก กสทช. ปจัำจำบุนัเอไอเอสมีคล่ืนความถีใ่ห้บริการรวมทั�งส้ิน 

1450 เมกะเฮิรตซ์ ซ่่งประกอบด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ และ

ย่าน 2600, 2100, 1800, 900, 700 เมกะเฮิรตซ์ 

ในปัจำจำุบันโครงข่ายของเอไอเอสครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร 

โดยในปี 2564 เอไอเอสได้ขยายโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่องด้วยสถานี

ฐานกว่า 18,700 แห่ง ครอบคลุมกว่าร้อยละ 76 ของประชากรในประเทศ 

และกว่าร้อยละ 99 ของประชากรในกรุงเทพ และเปิดให้บริการ 5G ใน

พื�นที่ส�าคัญใน 77 จำังหวัดของประเทศไทย ทั�งนี� ได้ครอบคลุมกว่าร้อย

ละ 90 ของพื�นทีเ่ขตเศรษฐกิจำพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซ่ง่เป็นไปตาม

เงื่อนไขของใบอนุญาตของคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ 

เอไอเอสให้บริการทั�งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ใน

รูปแบบบริการรายเดือนและระบบเติมเงิน ปัจำจำุบันเอไอเอสมีฐานลูกค้า

กว่า 44 ล้านเลขหมายท่ัวประเทศ เป็นลูกค้าระบบรายเดอืน 11 ล้านเลข

หมาย และระบบเติมเงิน 33 ล้านเลขหมาย และเอไอเอสได้เปิดให้บริการ

ซิมโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายเดือนแบบออนไลน์ครบวงจำรภายใต้แบรนด์ 

GOMO เพื่อท�าตลาดในกลุ่มลูกค้าเจำเนอเรชั่นใหม่ที่เน้นการใช้งานและ

รบับริการผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลเก่ียวกับ GOMO สามารถดเูพิ่ม

เติมได้จำาก https://gomo.th

 ธุรกิจำอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสำูง
เอไอเอสได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ภายใต้แบรนด์  

เอไอเอสไฟเบอร์ ในปี 2558 ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ (ใยแก้วน�าแสง) ซ่่ง

เป็นการต่อยอดธุรกิจำจำากโครงสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ที่มีอยู่บนธุรกิจำ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท�าให้เอไอเอส ไฟเบอร์ สามารถขยายโครงขยายได้

อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2564 ได้ขยายพื�นที่ให้บริการครอบคลุมกว่า 8 

ล้านครัวเรือนในทั�ง 77 จำังหวัดทั่วประเทศ และมีจำ�านวนผู้ใช้บริการกว่า 

1.77 ลา้นราย โดยในปท่ีีผา่นมา เอไอเอส ไฟเบอร ์มุ่งเนน้ในการเปน็ผู้น�า

ในด้านคุณภาพของบริการเพือ่สร้างความแตกต่างจำากคูแ่ข่งรายอ่ืนใน

ตลาด ด้วยการสร้าง “มาตรฐานบริการใหม่ทันใจำ 24 ชั่วโมง” ที่พร้อม

ดูแลลูกค้าเน็ตบ้านครบทั�ง 3 มิติ ประกอบด้วย 1) มาตรฐานแก้ปัญหา

จำบภายใน 24 ชม. 2) มาตรฐานบริการติดตั�งเร็วภายใน 24 ชั่วโมง 3) 

มาตรฐานช่างนัดตรงต่อเวลา เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ และอ�านวย

ความสะดวกให้ลูกค้าอย่างราบรื่นที่สุด พร้อมน�าเสนอบริการ Speed 

Toggle ซ่ง่ผู้ใชบ้รกิารสามารถปรบัเปล่ียนความเรว็ของการดาวน์โหลด 

และอัพโหลดได้เองตามความต้องการผ่านออนไลน์ นอกจำากนี� เพือ่ตอบ

โจำทยก์ารใชง้านใหค้รอบคลมุท่ัวพื�นท่ีทกุหอ้งภายในบา้นซ่ง่มขีนาดใหญ่ 

เอไอเอส ไฟเบอร์ ได้น�าเสนอเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายโดยมีอุปกรณ์ 

MESH WiFi ซ่่งสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุดถ่ง 8 ตัวในการสร้างเครือ

ขา่ยในบ้าน นอกเหนือจำากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านไฟเบอรแ์ล้ว เอไอเอส 

ไฟเบอร์ ให้บริการคอนเทนต์ระดับโลกเพ่ือให้ลูกค้ารับชมภาพยนตร์ 

กีฬา ความบันเทิงผ่านกล่อง AIS PLAYBOX และมุ่งน�าเสนอครบทุก

บริการในแพ็กเกจำเดียวทั�งอินเทอร์เน็ตบ้าน อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์

มือถือ การรับชมคอนเทนท์ระดับโลก และการใช้งาน AIS Super WiFi 

แบบไมจ่ำ�ากดั รายละเอียดเพิม่เติมสามารถดูไดท้ี ่www.ais.co.th/fibre

 ธุรกิจำบริการสำ�าหรับลูกค้าองค์กร
• บริการการส่ำงข้อมูลสำ�าหรับองค์กร (Enterprise Data Network 

Services)

เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการด้านการเชือ่มต่อพื�นฐานอย่างครบวงจำรส�าหรบั

องค์กร ไม่ว่าจำะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั�งในรูปแบบ Broadband 

อย่างเอไอเอส ไฟเบอร์ ทีเ่หมาะกบัการใช้งานแบบท่ัวไปขององค์กรขนาด

กลางและย่อม หรือ Corporate Internet ส�าหรับองค์กรที่ต้องการ

อินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงท่ีมีการการันตีการใช้งาน นอกจำากนี� ยังมี

การเชื่อมต่อแบบวงจำรส่วนบุคคลด้วย MPLS บริการเชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศอย่าง IPLC และการเชื่อมต่อไร้สายด้วย WiFi/4G 

นอกเหนือจำากการเชื่อมต่อขั�นพื�นฐาน AIS ยังให้บริการโซลูชั่นที่ช่วย

เสริมประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีที่ล��าหน้า อาทิ SD-

WAN ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธภิาพในการใช้งานแอปพลิเคชนัและการควบคมุ

เครือข่าย Managed Network Service ทีช่่วยบริหารจัำดการเครอืข่าย

ให้แก่องค์กรด้วยผู้เชีย่วชาญจำาก AIS รวมถง่การน�า 5G มาใช้งานจำริง

กับภาคธุรกิจำด้วยบริการ 5G FWA ที่จำะช่วยให้การใช้งานเครือข่ายไร้

สายผ่าน 5G ความเสถียรและคุณภาพเทียบเคียงกับการเชื่อมต่อแบบ

มีสาย แต่ติดตั�งได้ง่ายและรวดเร็วกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จำากเว็บไซต์ https://business.ais.co.th/

solution/network.html และ https://business.ais.co.th/5g/

fwa_new.html
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• คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์สำ�าหรบัองค์กร

เพื่อช่วยขับเคล่ือนให้การด�าเนินงานด้านไอทีขององค์กรต่าง ๆ เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองหลังจำากสถานการณ์ COVID-19  

รวมถ่งการเตรียมความพร้อมสู่การท�าธุรกิจำยุคดิจิำทัล (Digital 

Transformation) เอไอเอสซ่ง่เป็นผู้ให้บรกิาร Cloud ครบวงจำรได้ขยาย

ขอบเขตความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาโซลูชั่นคลาวด์ 

และดาต้าเซ็นเตอร์อย่างต่อเน่ือง โดยในปีนี� AIS Business Cloud ได้

ร่วมกับพันธมิตรหลักอย่าง VMware เพื่อสร้างความแตกต่างจำาก 

ผู้ให้บริการ Cloud infrastructure สู่การให้บริการในรปูแบบ Anything 

as a Services (XaaS) ขยาย Cloud Ecosystem ให้กว้างขึ�นและ 

แข็งแรงมากขึ�นด้วย 3 บริการใหม่ ได้แก่ บริการ AIS Big Data as  

a Service บริการ DevSecOps Platform as a Service และบริการ 

AIS Media Cloud Services

ในปีนี� AIS ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบร่วมกับ 

Microsoft (Strategic Partnership) ในฐานะผู้ให้บริการ Microsoft 

Licensing Solution Provider (LSP) ท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการตอบโจำทย์ความต้องการของภาคธุรกิจำองค์กรในทุกระดับด้วย

บริการโซลูชัน่ท่ีหลากหลายครบวงจำร เช่น Modern workplace, Azure, 

และ solutions ส�าหรับ IT Infrastructure พร้อมมุ่งเน้นในการพัฒนา

นวตักรรมจำากเทคโนโลยี 5G และสนับสนุนการพฒันาทักษะด้านดจิำิทัล

ให้แก่ธุรกิจำ 

ในด้านธุรกจิำศนูย์ข้อมูล (Data center) บริษัทมีศนูย์ข้อมูลในหลากหลาย

พื�นทีท่ั่วประเทศรวม 11 แห่ง ให้บริการแบบ Carrier Neutral คอืไม่จำ�ากัด

มีเดยีในการเชือ่มต่อภายในศนูย์ข้อมูล เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และ

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลทั�งในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

การบริหารจำัดการ และการจำัดการด้านสิ่งแวดล้อม

• IoT หรือ Internet of Things

เอไอเอสให้บริการ IoT ส�าหรับธุรกิจำ โดยการพัฒนา Ecosystem ท่ี

ครอบคลุมตั�งแต่งานวิจำยัและพฒันาจำนถง่โซลูชัน่ส�าเรจ็ำรปูส�าหรบัธุรกิจำ 

โดยเน้นการสร้างเครือข่ายท่ีรองรับโซลูชั่น IoT ได้แก่ เครือข่าย 3G,  

4G เพ่ือการใช้งานอุปกรณ์ประเภท Broadband ประสิทธิภาพสูง  

เครือข่าย NB-IoT ส�าหรับอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานต�่า และเครือข่าย 5G 

ส�าหรับโซลูชั่นท่ีต้องการความแม่นย�าสูง หรือ Low Latency รวมถ่ง

พัฒนาแพลตฟอร์มส�าหรับการบริหารจำัดการการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

และการสร้างเครือข่ายเฉพาะท่ีมีความปลอดภัย เช่น โซลูชั่นด้านการ

เงินการธนาคาร การขนส่งและโลจำิสติก อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น 

นอกจำากนี� เอไอเอสมีอุปกรณ์และชุดพัฒนาท่ีหลากหลาย ตั�งแต่

อุปกรณ์ DEVIO Series ที่รองรับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย NB-IoT  

จำนถ่งชุดพัฒนา AIS 4G Board ท่ีรองรับการเชื่อมต่อผ่าน 4G  

ท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ ซ่่งได้มาตรฐานรองรับการเชื่อมต่อกับ 

Microsoft Azure IoT Suite ท�าให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และต่อยอดความสามารถในการ

จำัดการข้อมูลบน Cloud Platform จำาก Microsoft ได้ทันที 

ข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถดูได้จำากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/

cloud/index.html 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดไูด้จำากเวบ็ไซต์ http://business.ais.co.th/iot 

• ไอซที ีโซลชูัน่ 

เอไอเอสให้บริการ IoT Solution ผ่านบริษัทย่อย ซีเอสแอล ซ่่งมี

ประสบการณ์ยาวนานในการให้บริการกับหลากหลายกลุ่มธุรกิจำทั�ง

องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม การค้า และสถาบันการศ่กษา 

โดยให้บริการโซลูชั่นด้านการท�างานแบบดิจิำทัล (Digital Workplace), 

โครงข่ายพื�นฐาน (Network Infrastructure), WiFi,  โซลูชันด้านความ

ปลอดภัยท่ีครอบคลุมสภาพแวดล้อมการท�างานยุคใหม่แบบ Hybrid 

work, บริการการจำัดการแบบครบวงจำร (Managed Service) ซ่่งให้

บริการครอบคลุมทั�ง การตรวจำสอบ ให้ค�าปรึกษา ดูแลระบบ แก้ ไข

ปัญหา จำัดเตรียมอุปกรณ์ทดแทน และการวางแผน

ด้วยความร่วมมือของซีเอสแอลกับพันธมิตร และคู่ค้าระดับโลกท่ีมี 

ความเชีย่วชาญเรื่องเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ  เช่น CISCO, Dell, Fortinet,  

HPE เป็นต้น ซีเอสแอลสามารถส่งมอบโซลูชั่นแบบ End-to-End  

ให้กับลูกค้าองค์กรได้ พร้อมด้วยบริการหลังการขายจำากวิศวกร 

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้สอบผ่านตามมาตรฐานของคู่ค้าระดับโลก 
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• AIS 5G สำ�าหรบัธุรกิจำ (5G for Business)

5G เป็นโครงสร้างพื�นฐานดิจิำทัลส�าหรับธุรกิจำและอุตสาหกรรม ซ่่งมี

ขีดความสามารถใหม่ ๆ ท่ีจำะส่งเสริมภาคธุรกิจำในการปรับองค์กรใน

ยุคดิจำิทัล (Digital transformation) และสามารถประยุกต์ให้เหมาะกับ

บริบทของแต่ละอุตสาหกรรม โดยเอไอเอสมีบริการ 5G ส�าหรับลูกค้า

องค์กรธุรกิจำในรูปแบบต่างๆ ทั�งแพ็กเกจำการใช้งานส�าหรับอุปกรณ์

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี (5G Mobile Broadband), การใช้งานเป็นโครงสร้าง

พื�นฐานส�าหรบัธุรกจิำ (5G Infrastructure & Platform) เช่น บริการ 5G 

FWA ซ่่งเป็นการใช้ Broadband ไร้สาย หรือการใช้ Network Slicing, 

MEC และ Private Network เป็นพื�นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ส�าหรับธุรกิจำ, การให้บริการโซลูชันท่ีสามารถประยุกต์ ได้กับธุรกิจำท่ี

หลากหลาย (5G Horizontal Solutions) เช่น AI, AR/VR, Robotics, 

Video Analytics เป็นต้น และ โซลูชั่นท่ีออกแบบส�าหรับธุรกิจำเฉพาะ  

(5G Vertical Solutions) อาทิ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต, การขนส่ง

และโลจำิสติก, อสังหาริมทรัพย์, บริการสุขภาพและการเกษตร 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จำากเว็บไซต์ https://csl.co.th/Web/

index.aspx

เอไอเอสมุ่งเน้นในการท�างานร่วมกับพันธมิตรและสร้าง Ecosystem 

ในการพัฒนาโซลูชั่นท่ีจำะตอบโจำทย์ความต้องการและสามารถน�าไป 

ใช ้งานได้จำริงของภาคธุรกิจำ โดยสร้างเครือข ่ายพันธมิตรท่ีมีผู ้

เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี (Technology Expert) ทั�งในระดับประเทศ 

และระดับโลก เพื่อน�าเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการสร้างโซลูชั่นบน

แพลตฟอร์ม 5G และเครือข่ายพนัธมติรผูเ้ชีย่วชาญเชงิล่กในแต่ละกลุ่ม

ธุรกิจำ (Industry Expert) ซ่่งเป็นองค์กรธุรกิจำท่ีมีความเข้าใจำ รู้โจำทย์

ความต้องการ และพร้อมน�าเทคโนโลยีและโซลูชั่นไปทดสอบในการใช้

งานจำริง ประเมินผล เพ่ือพัฒนารูปแบบโมเดลธุรกิจำท่ีจำะสามารถต่อย

อดไปสู่การใช้งานจำริงอย่างยั่งยืน 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการด้าน 5G ส�าหรับธุรกิจำสามารถดูได้จำาก

เว็บไซต์ https://business.ais.co.th/5g/ 

และทุกบริการเพิ่มเติมเพื่อรองรับธุรกิจำ ด้วยเน็ตไฟเบอร์ความเร็ว

สูงพร้อมอุปกรณ์ Mesh WiFi ท่ีช่วยรองรับสัณญาณได้ชัดขึ�น 

และ WiFi Log ที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งานตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์  

ในการวิเคราะห์ ในอนาคต 3) SME Digital Marketing Services 

- ครบทุกบริการดิจำิทัลออนไลน์และเครื่องมือส่ือสารทางการตลาด 

อาทิ outsource contact center อย่างครบวงจำร บริการท�าโฆษณา

ออนไลน์อย่างมืออาชีพ 4) SME IT & Digital Solutions - ครบ 

เชื่อถือได้กับบริการทางไอทีและโซลูชั่นพิเศษ อาทิ SME Smart  

MPBX, SME Cloud PBX, ICT Solutions 5) SME Digital  

e-Services - ส�าหรับองค์กรยุคดิจำิทัล ทั�ง AIS eBiz shop (เปิด

เบอร์ใหม่ออนไลน์) eBill (รับบิลออนไลน์) eWithholding Tax (แต่งตั�ง 

เอไอเอสเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จำ่าย) ePayment (ช�าระค่าบริการ

สะดวกยิ่งกว่าเดมิ) เป็นต้น 6) SME Special Privileges - AIS BIZ UP 

สิทธิประโยชน์ท่ีตอบโจำทย์ธุรกิจำมาเสริมธุรกิจำ SME และ AIS Points 

แลกความพิเศษย่ืงกว่าส�าหรับลูกค้าเอไอเอส และ AIS Privileges,  

AIS Serenade 7) SME Strategic Partnership - ร่วมเป็น partner 

กับเอไอเอสเพิ่มโอกาส สร้างยอดขายพร้อมเติบโตไปด้วยกัน

นักลงทุนสามารถศ่กษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรกิารส�าหรับวิสาหกิจำ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จำากเวบ็ไซต์ https://business.ais.co.th/

sme/index.html • บริการสำ�าหรบัวิสำาหกจิำขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

เอไอเอสส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจำภาควิสาหกิจำขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม หรือ SME ด้วยแนวคิด “AIS SME 7S” คือเพื่อนที่ม่ันใจำได้

ทุกเรื่อง SME ทั�ง “ง่าย” ในการต่อยอดธุรกิจำด้วยหลากหลายบริการ

ท่ีตอบโจำทย์ SME ทุกประเภท “ม่ันใจำ” ส่งมอบบริการด้วยโซลูชัน 

บนเครือข่ายคุณภาพ และ “ครบทุกมิติ” ดูแลด้วยผู้ช�านาญการพร้อม

สิทธปิระโยชน์ต่าง ๆ  เพื่อให้ SME เติบโตอย่างต่อเนือ่ง 1) SME Mobile  

Services - ครบและครอบคลุมทุกคล่ืนความถี่ 5G/4G ทุกพื�นท่ี เพื่อ

การติดต่อส่ือสารท่ีไม่มีสะดุด ด้วยหลากหลายแพ็กเกจำตามประเภท

การใช้งานของแต่ละธุรกิจำ 2) SME Internet Services - ครบทุกพื�นท่ี 
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 ธุรกิจำดิจำิทัลเซอร์วิสำ
เอไอเอสมุ่งม่ันพัฒนาบริการด้านดิจำิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง 

ท่ีผู้บริโภคได้รับผลกระทบจำากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 และมี 

ความต้องการใช้บริการด้านดิจิำทัลเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal 

โดยเน้นการพัฒนาบริการต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรกับ 

คู ่ค้าท่ีมีความเชี่ยวชาญในบริการแต่ละประเภท ทั�งนี� ธุรกิจำดิจำิทัล

เซอร์วิสของเอไอเอสเน้นใน 5 ด้าน ดังนี�

• วิดีโอแพลตฟอร์ม

เอไอเอสให้บริการโทรทศัน์, วิดีโอ และความบนัเทงิต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ 

ละคร เพลง คาราโอเกะ เกมส์ และอีสปอร์ต ผ่านแอปพลิเคชัน AIS 

PLAY บนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและแท็บเลต็ อีกทั�งในรปูแบบผ่านกล่อง AIS 

PLAYBOX ส�าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านผ่านบริการเอไอเอส ไฟเบอร์ 

ด้วยความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ เอไอเอสให้บริการ OTT 

(over-the-top) ท่ีมีความหลากหลายของคอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์ 

และซีรีส์ฮอลลีวู้ด ผ่าน Disney+Hotstar ท่ีเอไอเอสเป็นพันธมิตร

รายเดียวในประเทศไทยท่ีน�าเสนอแพ็กเกจำรายเดือน พร้อมส่วนลด

แพ็กเกจำรายปี และ Netflix, รายการข่าวผ่าน CNN และ BBC World 

News, โปรแกรมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ผ่าน BBC Lifestyle, รายการ 

และซีรีส์เกาหลีผ่าน ViU, รายการกีฬาระดับโลกผ่าน beIN Sports, 

รวมถ่งช่องฟรีทีวี (Free TV) ช่องดิจำิทัลและดาวเทียม ทั�งในรูปแบบ

ของการถ่ายทอดสดและแบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video On-Demand)  

ในปีท่ีผ่านมา เอไอเอสต่อยอดการรับชมคอนแทนต์ในรูปแบบใหม่ด้วย

เทคโนโลยี 5G ผ่านแอปพลิเคชัน่ AIS 5G AR/VR โดยน�าความสามารถ

ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงด้วยความหน่วงที่ต�่าของเทคโนโลยี 

5G มาเสริมประสบการณ์โลกเสมือนจำริง ซ่่งมีรูปแบบคอนเทนต์  

6 ประเภท ได้แก่ 1. Music - บทเพลง ในรูปแบบ VR 180/360 องศา 

2. Star Dating - ให้ลูกค้าได้พบกับศิลปินดาราผ่านโลกเสมือนจำริง  

3. Travel - ประสบการณ์ท่องเท่ียวทั�งในประเทศและต่างประเทศ  

4. Wellness -คอนเทนต์แนะน�าการออกก�าลังกายเสมือนจำรงิ  

5. Education - ส่งเสริมความรู ้เชิงประวัตศาสตร์และความเป็น

มาของสถานท่ีส�าคัญในประเทศไทย 6. PLAY News สกู๊ปพิเศษ  

The Reporters on Ground ในมุมมิติใหม่ของการรายงานข่าวด้วย

เทคโนโลยี VR

รายละเอียดของบริการสามารถดูได้จำากเว็ปไซต์ http://www.ais.

co.th/aisplay/ และ https://www.ais.co.th/5G

• ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ

เอไอเอส ยังคงพลักดนันโยบายภาครฐัทีเ่น้นเรื่องการพฒันาโครงสร้าง 

พื�นฐานของระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e- 

Payment) เพื่อสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างต่อเน่ือง  

โดยในปีนี�มีการจัำบมือกับคู ่ค ้าทั�งในและต่างประเทศขยายบริการ 

ช�าระเงินผ่านมือถือข้ามประเทศ (Cross border mobile payment) 

ให้บริการในเอเชียโดยลูกค้าที่เดินทางไปต่างประเทศสามารถช�าระ

เงินผ่าน e-wallet ด้วยสกุลเงินของประเทศตนเอง โดยไม่ต้องกังวล 

กับอัตราแลกเปล่ียนหรือการถือเงินสดระหว่างเดินทาง 

นอกจำากนี� เอไอเอสให้บริการด้านแพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงิน 

บนมือถือ (Mobile Money) แก่ทั�งลูกค้าองค์กรผ่านบริษัท mPAY 

(B2B) และแก่ลูกค้าท่ัวไป (B2C) ผ่านการลงทุนในบริษัทร่วมค้า  

แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) โดยการให้บริการลูกค้าองค์กร 

mPAY เน้นน�าเสนอแพลตฟอร์มการช�าระเงินแบบครบวงจำร เพื่อให้

ธรุกิจำองค์กรสามารถมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรบัรบัช�าระสินค้า 

และบริการจำากลูกค้า โดยไม่ต้องลงทุนในระบบหรือขอใบอนุญาต 

การด�าเนินงานด้วยตนเอง

ทั�งนี� สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.ais.co.th/mPAY/

gateway

• แพลตฟอร์มอืน่ ๆ

o ธุรกิจำสำินเชื่อดิจำิทัล

เอไอเอสได้ประกาศบรรลุข้อตกลงและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ

ธนาคารไทยพาณชิย์ (SCB) ซ่ง่เป็นบริษัทจำดทะเบียนในอุตสาหกรรม

สถาบันการเงินชั�นน�า ด้วยเงินลงทุนจำ�านวน 300 ล้านบาท เพื่อ

ให้บริการด้านการเงินดิจิำทัล เช่น บริการด้านสินเชื่อ ก่อนขยายสู่

บริการทางการเงินอ่ืน ๆ ต่อไป ภายใต้บริษัทร่วมค้าชื่อ “เอไอเอส

ซบี”ี (AISCB) บริษัทร่วมทนุนี�ได้น�าเอาจำุดเด่นของเอไอเอส คอื ความ

แขง็แกร่งทางด้านเทคโนโลยีดิจำิทัล เครือข่ายทีค่รอบคลุมทัว่ประเทศ 

ตลอดจำนศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของเอไอเอส มาผสานเข้า

กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อมุ่งสร้างสรรค์
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นวัตกรรมและบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจำิทัล

ท่ีจำะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า และเพิ่มโอกาสใน

การเข้าถ่งบริการทางการเงินให้กับคนไทยได้มากยิ่งขึ�นท่ามกลาง

บริบทของโลกยุคใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจำะ

เร่ิมให้บริการได้ ในปี 2565 โดยในระยะแรกจำะเน้นเจำาะฐานผู้ ใช้

บริการของเอไอเอส จำ�านวน 44 ล้านรายที่มีสถานะทางการเงินที่ด ี

และมีความต้องการทางการเงินแต่ถูกจำ�ากัดการเข้าถ่งบริการ

ทางการเงินจำากสถาบันการเงิน

o บริการด้านการตลาดผ่านสำื่อดิจำิทัล (Digital Marketing)

ภายใต้ความร่วมมือกับบมจำ.เอดี เวนเจำอร์ และบมจำ.เทเลอินโฟ 

มีเดีย (ในเครอืบริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ ซ่่งเป็นบริษัทย่อยของ 

เอไอเอส) ท่ีมีความสามารถในด้านการท�าส่ือโฆษณาออนไลน์  

เอไอเอสได้น�าจำุดแข็งบริการด้านมือถือท่ีมีฐานลูกค้ากว่า 44  

ล ้านราย ให ้บริการด้านการตลาดผ่านส่ือดิจำิทัล (Digital  

Marketing) แก่ลูกค้าองค์กร เพ่ือช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจำ

ให้กับลูกค้าองค์กรในการเข้าถ่งตลาดของผู้บริโภคยุคดิจิำทัล 

โดยมีแพลตฟอร์มการส่งข้อความสั�น (SMS) ท่ีสามารถเลือก

พื�นที่เป้าหมาย (Location base) และแพลตฟอร์มเครือข่าย

โฆษณาในไทย (THAN: Thailand Ads Network) ท่ีรวบรวม

พื�นท่ีโฆษณาจำากเว็บไซต ์ยอดนิยมสูงสุดจำ�านวน 100 เว็บ 

ของไทย  ซ่่งสามารถให้บริการได้หลากหลาย ตั�งแต่การสร้าง

คอนเทนท์รูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า (Digital  

Content Creation) การสร ้างเว็บไซต ์และแอปพลิเคชัน 

บนมือถือ (Website & Mobile Application Development)  

การดูแลบริหารจำัดการส่ือสังคมออนไลน์ ในนามลูกค้าองค์กร 

(Social Media Management) การวางแผนส่ือโฆษณาดิจิำทัล

ต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ผลตอบรับสูงสุด (Digital Advertising Media 

Management) รวมถง่การรบัท�ากิจำกรรมทางการตลาดให้แบบครบ

วงจำร (Turnkey Marketing Campaign Solutions)

o ธุรกิจำประกัน

การส่ือสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจำจำุบัน ท่ีใช้โซเชียล

เน็ตเวิร์คเลือกซื�อสินค้าและบริการต่าง ๆ บนมือถือ เปิดโอกาส

ให้บริการด้านประกันภัยสามารถเพ่ิมโอกาสในการเข้าถ่งกับผู้

บริโภคได้มากขึ�น เอไอเอสจำึงได้ให้บริการโบรกเกอร์ประกันภัยในชื่อ

ทางการค้าว่า “AIS Insurance Service” ซ่่งด�าเนินการโดย บริษัท 

แอดวานซ์ ดิจำิทัล ดิสทริบิวชั่น จำ�ากัด เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถ

เลือกซื�อสินค้าประกันภัยได้สะดวก, ปลอดภัย, และง่ายย่ิงขึ�น โดย

ปัจำจุำบัน เอไอเอสได้ให้บริการสินค้าประกันหลากหลายด้าน อาทิ 

ประกันภยัการเดนิทางในและต่างเทศ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ 

ประกันรถยนต์และพ.ร.บ. ประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น พร้อม

อ�านวยความสะดวกผ่านการน�าสินค้าประกันภัยให้เลือกซื�อได้ผ่าน

มือถอื และช�าระเงนิได้ทั�งแบบเติมเงินหรือช�าระผ่านบิลรายเดอืน รวม

ถง่ช่องทางบัตรเครดติ/เดบติ หรือกระเป๋าเงิน wallet  อีกทั�งออกแบบ 

ราคาของสินค ้า ในแต ่ละแผนให ้ เหมาะสมกับก�าลังการซื�อ 

ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ลูกค้าเข้าถ่งสินค้า

ประกันภัยได้ง่ายมากขึ�น
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เอไอเอสมีช่องทางการจำ�าหน่ายและบริการแบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี�

การจำ�าหน่ายและช่องทางการจำัดจำ�าหน่ายและบริการ

1. เอไอเอสำ ช็อป เป็นศูนย์บริการท่ีบริหารโดยเอไอเอสและตัวแทน

จำ�าหน่ายท่ีมีศักยภาพสูงในการให้บริการรวมกว่า 206 สาขา  

มีการจัำดจำ�าหน่ายสินค้าและบริการ รวมถ่งบริการหลังการขายท่ี

ครอบคลุมท่ีสุดเมื่อเทียบกับช่องทางทั�งหมด เน้นการจำ�าหน่ายให้

ลูกค้าในเขตเมืองท่ีมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นศูนย์บริการ

ท่ีเน้นการสร้างภาพลักษณ์แก่สินค้าและบริการของเอไอเอส

2. ตัวแทนจำ�าหน่าย เอไอเอสได้ร่วมมือกับตัวแทนจำ�าหน่ายหลากหลาย 

ประเภท เพื่อให้ครอบคลุมถ่งกลุ ่มลูกค้าท่ีหลากหลายในพื�นที ่

ท่ัวประเทศ ได้แก่ ตวัแทนจำ�าหน่าย “เอไอเอสำ เทเลวิซ” (AIS Telewiz) 

ซ่่งมีกว่า 419 สาขา ซ่่งมีศักยภาพสูงในพื�นท่ีตัวเมืองและให้บริการใน

ภาพลักษณ์ของแบรนด์เอไอเอส, ตัวแทนจำ�าหน่าย “เอไอเอสำ บัดดี้” 

กว่า 1,141 สาขา ท่ีเข้าถ่งพื�นท่ีในระดับอ�าเภอและต�าบล และตัวแทน

จำ�าหน่ายค้าปลีกรายย่อยอ่ืน ๆ  รวมไปถ่งกลุ่มตัวแทนจำ�าหน่ายประเภท

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ กลุ่มเจำมาร์ท 

กลุ่มทีจำีโฟน และกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล นอกจำากนี� ในปีท่ีผ่านมา เอไอเอส 

ได้เปิดศูนย์บริการลูกค้าชั่วคราวนอกพื�นท่ีห้าง (Temporary shop) 

เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถ่งลูกค้ามากขึ�นในช่วงสถานการณ์แพร่

ระบาดโควิด-19 

3. ตวัแทนค้าส่ำง เอไอเอสได้แต่งตั�งตัวแทนค้าส่ง (Advance Distribution  

Partnership - ADP) ในแต่ละพื�นท่ีท่ัวประเทศ เพ่ือช่วยในการ 

กระจำายสินค้าทั�งซิมการ์ดและโทรศัพท์มือถือให้กับร้านค้าปลีกราย

ย่อย ซ่่งมีจำ�านวนมากกว่า 16,000 ร้านค้าท่ัวประเทศได้อย่างคล่อง

ตัวยิ่งขึ�น 

4. การจำ�าหน่ายตรง (Direct Sales and Telesales) เป็นช่องทางการ

จำ�าหน่ายท่ีเน้นกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน โดยเป็นช่องทางท่ีช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจำัดจำ�าหน่ายให้สามารถน�าเสนอสินค้าได้อย่าง

รวดเรว็ และบริการได้ตรงถ่งกลุ่มเป้าหมาย เช่น การออกบธูจำ�าหน่าย

หรือการจำัดกิจำกรรมในพื�นท่ีท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเครื่องมือ

ส่งเสริมการขายผ่านการใช้แอปพลิเคชัน “AIS Easy App” ท�าให้ 

ทีมงานสามารถขายสินค้าและบริการ จำดทะเบียน และบริการอ่ืน ๆ  

ให้แก่ลูกค้าได้ทันที ช่วยให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ�น 

นอกจำากนี�ในปีท่ีผ่านมาได้เพ่ิมช่องทาง Telesale ในการบริการ

ตรงถ่งลูกค้าผ่านการโทรออกจำากทีม Call center ซ่่งเป็นช่องทาง

ท่ีลูกค้าเข้าถ่งได้สะดวกมากขึ�นโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่

การระบาดของโควิด-19

5. การจำ�าหน่ายและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Channel) 

เป็นช่องทางท่ีส่งเสริมให้ลูกค้าท�ารายการได้ด้วยตนเอง (Self-Service) 

ได้แก่ เว็บไซต์ AIS Online Store, แอปพลิเคชัน myAIS, ตู้ Kiosk, 

Chat and shop, Social commerce และ E-marketplace เป็นต้น  

โดยในปีทีผ่่านมาได้มกีารพฒันาแอปพลเิคชนั myAIS เพื่อเป็นช่องทาง 

การจำ�าหน่ายและบริการท่ีสะดวกยิ่งขึ�น โดยเฉพาะบริการจำบครบใน 

แอปเดียวด้วย Express service ซ่่งเปรียบเสมือนรับบริการต่าง ๆ  

เช่นเดียวกับท่ีสาขาของเอไอเอส และนอกจำากนี�ยังให้บรกิารด้วย 

Aunjai ผู้ช่วยอัจำฉริยะด้วยเทคโนโลยี AI ท่ีจำะคอยดูแลในฐานะ 

ท่ีปรึกษาส่วนตัวให้ลูกค้า แบบ End-To-End ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจำากนี� myAIS ยังมีบริการจำ�าหน่ายซิมการ์ด และสมัคร

อินเทอร์เน็ตบ้านซ่่งเป็นการช่วยขยายช่องทางให้เข้าถ่งกลุ่มลูกค้า

ปัจำจำุบันให้สามารถสมัครใช้บริการเพิ่มเติมกับเอไอเอสได้ทันที

เอไอเอสำ ช็อป ตัวแทนจำ�าหน่าย ตัวแทนค้าสำ่ง ช่องทางจำ�าหน่ายตรง ช่องทางออนไลน์
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ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าในการให้บริการด้านดิจำิทัล เอไอเอส

ใช้แนวคิดในการบริการลูกค้า “ท่ี 1 ดูแลด้วยใจำ ให้ชีวิตดิจำิทัล” โดย

ผนวกทั�งความเข้าใจำและความใส่ใจำลูกค้าในรายละเอียดให้บริการที่ผสาน

เทคโนโลยีและการบริการด้วยพนักงาน (Human Touch) เข้าด้วยกัน  

โดยให้ความส�าคัญในการบริการด้วยความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ความสามารถในการจัำดการ 

ด ้วยตนเอง รวมทั�งบริการที่ตรงกับความต้องการของแต ่ละคน  

(Personalization) เน้นสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่างและเสริมศักยภาพ

การบริการด้วยเทคโนโลยี การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด�าเนินการ

ด้วยเครื่องมือและโครงการในด้านต่างๆ ดังนี�

1. การให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจำิทัล โดยมีช่องทางหลักผ่าน

แอปพลิเคชัน myAIS ท่ีเป็นเสมือนการรวมบรกิารท่ีลูกค้าสามารถ

ท�าได้ทั�งที่ ศูนย์บริการ AIS Shop และ AIS Call Center เข้ามาอยู่

บนออนไลน์ ซ่่ง ณ ส้ินปี 2564 มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 26 ล้าน

เลขหมาย และมียอดการใช้งานมากกว่า 33 ล้านรายการต่อเดือน 

ซ่่งเติบโตขึ�น 35% จำากปีก่อน โดยยกระดับสู่ Everyday Lifestyle 

Application ท่ีให้บริการอย่างครบถ้วน เข้าถ่งง่าย และมีสิทธิพิเศษ

ต่าง ๆ ได้แก่

• Express Service บริการครบทุกด้านผ่าน my AIS ซ่่งเสริม

ศักยภาพด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อให้บริการ แบบเฉพาะบุคคล และ

ตอบความต้องการท่ีครบถ้วนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีความ

สามารถในการตอบค�าถามลูกค้าได้แม่นย�าถ่ง 84.5%

• Extra Personalization เพื่อน�าเสนอบริการท่ีตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยี Machine Learning เพื่อ

น�าเสนอสินค้าบริการท่ีเหมาะกับแต่ละบุคคล 

• Exclusive Privileges บริการสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้สามารถ 

เข้าถ่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน my AIS ทั�ง 

การเข้าถ่งข้อมูลสิทธิพิเศษ การสะสม AIS Points และการแลก 

การบริหารความสำัมพันธ์ลูกค้า 

ของรางวัลต่าง ๆ  รวมถ่งพัฒนาการสร้าง Digital Engagement 

กับผู้ใช้บริการผ่านฟังชัน่ Coupon และ Game ซ่ง่ช่วยเพิ่มความถี่

ในการเข้าใจำบริการซ่่งช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

2. สำิทธิพิเศษสำ�าหรับลูกค้าผ่าน “AIS Privileges” เป็นการให้สิทธิ

ประโยชน์แก่ลูกค้าในรูปแบบสินค้าและบริการจำากทั�งเอไอเอสและ 

คู่ค้าท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบโจำทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าผ่าน 7 แกน  

ในด้านอาหาร เครื่องดื่ม ความบันเทิง ช้อปปิ ้ง การท่องเท่ียว 

ปัจำจุำบันเอไอเอสมีคู่ค้าด้านสิทธิประโยชน์ที่ร่วมน�าเสนอสิทธิพิเศษ 

จำ�านวน 30,000 ร้านค้าทัว่ประเทศ โดยลูกค้าสามารถน�า AIS Points 

มาแลกส่วนลดสินค้าบริการ ทั�งหมวดกิน/ดื่ม ช้อปปิ้ง ท่องเท่ียว 

บันเทิง สุขภาพ สิทธิลุ้นรับรางวัลพิเศษ, แพ็กเกจำโทร, อินเทอร์เน็ต, 

ของพรีเม่ียมเอไอเอส, เล่นเกมและส่วนลดบริการ Food Delivery 

เป็นต้น และในปีท่ีผ่านมา เอไอเอสได้เสริมสิทธิพิเศษด้านสุขภาพ 

“Well-being” เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าท่ีใส่ใจำดูแลสุขภาพ 

มากยิ่งขึ�น โดยจัำบมือกับกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลชั�นน�า,  

บริษัทประกันชีวิต, แอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ทางไกลออนไลน์ 

(Telemedicine) เพ่ือให้ลูกค้า AIS สามารถเข้าถ่งบริการทาง 

การแพทย์ ได้สะดวกยิ่งขึ�น ปัจำจำุบันมีลูกค้าเอไอเอสสมัครสะสม  

AIS Points จำ�านวน 19 ล้านเลขหมาย และมียอดการแลกสิทธิพิเศษ

จำ�านวน 50 ล้านสิทธิต่อปี เพ่ิมขึ�น 4% จำากปีก่อน

3. โปรแกรมสิำทธิพิเศษ “เอไอเอสำ เซเรเนด” เป็นโปรแกรมส�าหรับ

ลูกค้าท่ีมียอดการใช้งานสูงรวมถ่งมีระยะเวลาใช้บริการเอไอเอส 

นานตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด โดยมุ่งม่ันส่งมอบงานบริการเหนือระดับ 

จำากแนวคิด Always Exclusive, Always on Top ทั�งนี� เซเรเนด 

เป็นโปรแกรมท่ีเอไอเอสด�าเนินมาอย่างต่อเน่ืองตลอด 17 ปี โดยจัำด

สิทธิพิเศษตามไลฟ์สไตล์ลูกค้า ได้แก่ 1. กลุ่มประสบการณ์พิเศษ 

(Serenade Club, บริการผู้ช่วยส่วนตัว, บรกิารจำอดรถ, สิทธิพิเศษ

ท่ีสนามบิน) 2. กลุ่มดิจำิทัลไลฟ์ (ส่วนลดสมาร์ทโฟน, แกดเจำต็) 3. กลุ่ม

กิจำกรรมสร้างพลังและแรงบันดาลใจำ (กิจำกรรมบันเทิง อาทิ คอนเสิร์ต 

ละครเวที, กิจำกรรมสร้างแรงบันดาลใจำเพื่อต่อยอดเชงิธรุกจิำ) 4. กลุ่ม

ประสบการณ์ใหม่ (ประสบการณ์ท่องเท่ียวและร้านอาหาร) ท�าให้

สามารถให้บริการลูกค้าเซเรเนดจำ�านวน 5.9 ล้านรายได้ตรงตาม

ความต้องการ นอกจำากนี� ด้วยสถานการณ์โควิด-19 เอไอเอสจึำงได้

ขยายสิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้าเซเรเนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ได้แก่ สิทธิพิเศษ Food Delivery, สิทธิพิเศษในบริการด้านสุขภาพ  

เช่น บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine), ส่วนลดร้านขายยา,  

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 และสิทธิพิเศษในการซื�อโทรศัพท์มือถือ  

แท็บเล็ต หรือแก็ดเจ็ำตในราคาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ของ 

เอไอเอส เป็นต้น
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4. การวิเคราะห์และเข้าใจำพฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึก ด้วยเครื่องมือ

ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า  หรือ Customer 

Value Management (CVM) เพื่อใช้ในการน�าเสนอสินค้าและบริการ

แบบเฉพาะบุคคล การดูแลรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าที่มี

คุณภาพ รวมถ่งการน�าเสนอสินค้าท่ีเก่ียวข้องให้ลูกค้าเพิ่มเติม

5. การประเมินความพงึพอใจำในการรบับริการของลูกค้า โดยด�าเนิน

การผ่านหลายช่องทาง เช่น การประเมินผ่านทางโทรศัพท์ การให้

คะแนนความพึงพอใจำผ่านหน้าร้าน หรือการสอบถามผ่านการจำ้าง

บริษัทภายนอก โดยมีการประเมินตั�งแต่คุณภาพงานบริการของ 

เอไอเอสชอ็ป รา้นค้าตวัแทนจำ�าหน่าย การท�ารายการผ่านตูอ้ตัโนมตัิ 

รวมถง่การประเมนิโดยวดัอัตราการบอกต่อของลูกค้า เพื่อน�าข้อมูล

กลับมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง 

2563

2562

2564
91%

90%

89%

 ผลความพึงพอใจำของลูกค้า
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คลื่นความถี่
ปัจำจำุบันเอไอเอสใช้งานคล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

รวมทั�งสิ้น 1450 เมกะเฮิรตซ์ (2x75 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี FDD และ 

1300 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี TDD) โดย 1420  เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้ 

ระบบใบอนุญาตท่ีได้รับจำากการประมูลคล่ืนความถี่โดย กสทช. และอีก 

2x15 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้สัญญาการเป็นพันธมิตรกับทีโอที โดยมี

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำ�ากัด (AWN) หรือ “เอดับบลิวเอ็น” 

ซ่่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับสิทธิในการด�าเนินงาน 

โดยรายละเอียดของคลื่นความถี่ทั�งหมดจำะระบุไว้ในหัวข้อทรัพย์สินท์ท่ีใช้

ประกอบธุรกิจำ หน้า 41

การจำัดหาอุปกรณ์โครงข่าย
เอไอเอสมีนโยบายในการจัำดหาอุปกรณ์โครงข่ายโดยกระจำายการส่ังซื�อ

เพื่อไม่ต้องพึ่งพิงซัพพลายเออร์รายใดรายหน่่งเท่านั�น (Multi-vendor 

Policy) ท�าให้เอไอเอสและผู้ผลิตสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยี

และบริการให้สอดคล้องกนั และช่วยลดความเส่ียงในการจัำดหาและส่งมอบ

อุปกรณ์ ได้ในเวลาท่ีก�าหนด 

ในการคัดเลือกผู้ผลิตอุปกรณ์ บริษัทมีการจัำดตั�งคณะท�างานด้านต่าง ๆ   

เพื่อประเมินความเหมาะสมโดยมีปัจำจัำยในการพจิำารณาเลือกหลาย

ประการ เช่น ด้านต้นทุนในการลงทุนและการด�าเนินงาน การประเมิน

คุณสมบัติด้านเทคนิค และแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ผลิต 

การจำัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เพื่อให้ม่ันใจำว่าเอไอเอสจำะสามารถด�าเนินธุรกิจำท่ีต้องค�าน่งถ่งการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว เอไอเอสเลือกใช้

อุปกรณ์เครือข่ายจำากผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั�นน�า เช่น Huawei, 

Nokia และ ZTE เป็นยี่ห้อหลัก และยังมีอุปกรณ์ส่วนอ่ืน ๆ ในโครงข่าย 

ท่ีเลือกจำากซัพพลายเออร์อ่ืน เช่น CISCO และ Juniper เป็นต้น

การจำัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์อื่น ๆ และ
บริการด้านดิจำิทัล
เอไอเอสจัำดจำ�าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ท่ีหลากหลายทั�งคุณภาพและ 

ราคาเพื่อสอดคล้องกับกลุ ่มผู ้ ใช ้บริการท่ีมีความต้องการท่ีหลาก

หลาย โดยแบรนด์ส่วนใหญ่ท่ีจำัดจำ�าหน่ายเป็นแบรนด์ที่ ได้รับความ

นิยมสูงในตลาด ได้แก่ iPhone, Vivo, Oppo, Samsung, Realme, 

Huawei, Xiaomi เป็นต้น นอกจำากนี� ยังจำัดจำ�าหน่ายสินค้าไอทีอ่ืน ๆ 

อาทิ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม เพ่ือตอบสนองการสื่อสารในรูปแบบ

ดิจำิตอลผ่านอุปกรณ์อ่ืน ๆ และรองรับไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ของลูกค้า และ

เพ่ือตอบสนองความต้องการอุปกรณ์ส่ือสารส�าหรับการท�างานจำาก 

ท่ีบ้าน (Work-from-home) หรือเรยีนจำากที่บ้าน (Learn-from-home)

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื�อโควิด-19 ทั�งนี�  

การจำัดหาสินค้าทั�งโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและสินค้าไอที บริษัทได้ร่วมมือ

กับผู้ผลิตแบรนด์ชั�นน�าเพ่ือน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย โดยในปี 

ท่ีผ่านมาได้เริ่มจำัดหาและน�าเสนอโทรศัพท์เคล่ือนท่ีซ่่งรองรับเทคโนโลยี 

5G ในระดับราคาท่ีลูกค้าสามารถเข้าถ่งได้ง่ายขึ�น อาทิ แบรนด์ RUIO 

รวมถ่งการจัำดหาอุปกรณ์พิเศษ เช่น AIS VR4K รองรับการใช้งาน 

AIS 5G Play VR เพ่ือเข้าถ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีชื่นชอบในการรับชม 

คอนเทนต์ท่ีหลากหลาย ความคมชัดระดับ 4K เพื่อให้สอดคล้องกับ 

การเปิดบริการ 5G ของเอไอเอส และเพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถ่ง

อุปกรณ์ท่ีรองรับเทคโนโลยีทางการส่ือสารบนเครือข่ายของเอไอเอส 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

งานที่ยังไม่ ได้สำ่งมอบ

- ไม่มี -
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ภาวะอุตสำาหกรรมและการแข่งขันในปี 2564 และแนวโน้มในปี 2565

ภาวะอุตสำาหกรรมและการแข่งขันในปี 2564

ส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้บริการของธุรกิจำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

และธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ธุรกิจำโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มฟื้นตัว ท่ามกลางการ

แข่งขันด้านราคา

สภาวะเศรษฐกิจำในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายหลากจำาก

การจำ�ากัดกิจำกรรมทางเศรษฐกิจำและการใช้จำ ่าย

ของผู้บริโภคท่ีชะลอตัว อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม

โทรศัพท ์ เค ล่ือนท่ีจำัดอยู ่ ในกลุ ่มธุร กิจำ ท่ี ได ้รับ

ผลกระทบไม่มากนักจำากสถานการณ์ดังกล่าวเม่ือ

เทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน เ น่ืองจำากเป ็นบริการ

พื�นฐานท่ีจำ�าเป็นส�าหรับผู้บริโภค โดยในปี 2564  

แม้ธุรกิจำโทรศัพท์เคล่ือนท่ีต้องเจำอกับความท้าทาย

ตั�งแต่ช่วงต้นปีจำนถ่งช่วงไตรมาสท่ี 3 แต่รายได้

รวมของอุตสาหกรรมยังคงมีมูลค่ารวม  320,000  

ล้านบาท เพิ่มขึ�นจำากปีก่อนร้อยละ 2 อันเป็นผล

จำากมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจำและ

การใช้จำ ่ายผู ้บริโภค ประกอบกับในช่วงไตรมาส

ท่ี 4 รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโควิด  ส่งผลให้จำ�านวนผู้ ใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยรวมในปี 2564 เพ่ิมขึ�นเป็น  

96 ล้านราย หรือขยายตัวร้อยละ 6 จำากปีก่อน 

อย่างไรก็ตาม ด้วยก�าลังซื�อท่ีอ่อนตัว ท�าให้ผู ้ ให้

บริการยังคงเน้นการแข่งขันด้านราคาเพ่ือรักษา

ฐานลูกค้าเดิมและขยายส่วนแบ่งการตลาดโดย 

น�าเสนอแพ็กเกจำการใช ้งานข้อมูลแบบไม่จำ�ากัด  

(unlimited data plan) ในอัตราค่าบริการต�่า ทั�งใน

20%

34%

28%

22%

36%

เอไอเอส

เอไอเอส

ผู้ให้บริการ 1

ผู้ให้บริการ 1

ผู้ให้บริการ 2

ผู้ให้บริการ 2

อื่น ๆ

14%

46%

ธุรกิจำโทรศัพท์
เคล่ือนที่

ธุรกิจำอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูำง

ตลาดผู้ใช้บริการระบบรายเดือนและผู้ใช้บริการระบบ

เติมเงิน จำึงเป็นปัจำจัำยกดดันภาพรวมรายได้เฉล่ียต่อ

เลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของอุตสาหกรรมให้ลดลง

การให้บริการและพัฒนาขยายโครงข่าย 5G เพื่อ

สำนับสำนุนการเติบโตของธุรกิจำในทุกภาคสำ่วน 

ในปี 2564 ผู้ ให้บริการมุ่งเน้นสร้างการรับรู ้เรื่อง

เทคโนโลยี 5G และขยายโครงข่ายในพื�นที่ส�าคัญท่ีมี

ความต้องการของผู้บริโภคสูง เช่น พื�นท่ีตัวเมืองใน 

77 จำังหวัด และพื�นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) โดยในปีนี� 

เริ่มมีผู้ ใช้บริการ 5G โดยรวมแล้วกว่า 4 ล้านราย 

จำากปัจำจำัยความต้องการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ท่ีมี

ความเร็วสูง ตลอดจำนการทยอยเปิดตัวโทรศัพท ์

รุน่ใหม่ ๆ  ท่ีรองรบัเทคโนโลยี 5G ในราคาท่ีเข้าถง่ง่ายขึ�น  

และการพัฒนาบริการในรูปแบบประสบการณ ์

ท่ีสมจำริง AR และ VR (Augmented Reality and 

Virtual Reality) เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับ

จำากเทคโนโลยี 5G แก่ลูกค้า นอกจำากนี� กลุ่มลูกค้า

องค์กร (B2B) มีแนวโน้มที่จำะน�าเทคโนโลยี 5G มา

พัฒนาใช้งานในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น 

การผลิตและโรงงาน (Smart Manufacturing & 

Smart Factory) อสงัหาริมทรพัย์ (Smart Property) 

และการขนส่งโลจิำสติกส์ (Smart Transportation & 

Logistics)
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ธุรกิจำอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสำูงเติบโตอย่างแข็งแกร่งจำากความ

ต้องการของผู้บริโภคในการท�างานและเรียนจำากที่บ้าน

ในปีท่ีผ่านมา ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีรายได้เติบโตกว่าร้อยละ  

13 และมีอัตราการเข้าถ่งร้อยละ 57 ของจำ�านวนครัวเรอืนทั�งหมด 

ในประเทศไทย ตามความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มขึ�นอย่างต่อ

เน่ืองจำากพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนมาเป็นการ

ท�างานและเรียนจำากที่บ้าน อย่างไรก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจำท่ีชะลอตัว

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลักดันให้ผู้ ให้บริการยังคงเสนอ

ขายแพ็กเกจำระดับราคาต�่าเริ่มต้นท่ีประมาณ 400 บาทต่อเดือน และ

ยังมีการออกแพ็กเกจำเสนอส่วนลดแก่ลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าท่ีย้ายค่าย

อินเทอร์เน็ตบ้าน ส่งผลให้ภาพรวมรายได้เฉล่ียต่อหัวต่อเดือน (ARPU) 

ของอุตสาหกรรมลดลงจำากปีท่ีแล้ว นอกจำากนี� ผู้ให้บริการต่างมุ่งเน้น 

ไปท่ีการต่อยอดการบริการด้านคอนเทนต์ บริการเสริม และการ 

ผูกสัญญาการให้บริการระยะยาว 24 เดอืน เพื่อรกัษาฐานลูกค้า รวมถง่ให้ 

ความส�าคัญกับคุณภาพบริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจำสูงสุด 

แก่ลูกค้า อาทิ การรับประกันคุณภาพการบริการภายใน 24 ชั่วโมง และ

การด�าเนินการติดตั�งภายใน 24 ชั่วโมง  

ขยายโอกาสำสำู่ธุรกิจำดิจำิทัลอื่น ๆ ท้ังสำ�าหรับลูกค้าท่ัวไปและลูกค้า 

องค์กร

ปัจำจำุบัน ธุรกิจำการให้บริการลูกค้าองค์กรมีการเติบโตสูง ธุรกิจำขนาด

เล็กไปจำนถ่งองค์กรขนาดใหญ่ต่างปรับเปล่ียนเข้าสู ่ยุคดิจิำทัลมากขึ�น  

อันเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มจำากบริการด้านคลาวด์ บริการ

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber security) งานระบบเชื่อมต่อข้อมูล

ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things หรือ IoT) เน่ืองจำากบริการ 

เหล่านี�มีคู่ค้าระดับโลกจำากต่างประเทศพร้อมร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อเข้า

มาเปิดตลาดในประเทศไทย จำึงเป็นโอกาสให้ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม

ท่ีมีฐานลูกค้าอยู่แล้วสามารถสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เข้าสู่กลุ่มธุรกิจำลูกค้าองค์กรได้มากย่ิงขึ�น นอกจำากนี� ยังมีโอกาส

ลงทุนและขยายผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวของผู้บริโภค 

เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีดิจิำทัลเข้ามาในชีวิตประจำ�าวันมากขึ�น 

เช่น บริการด้านการเงินผ่านช่องทางดิจิำทัล บริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข เป็นต้น 

แนวโน้มในปี 2565
ธุรกิจำโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจำและ 

การเปิดประเทศ

ภาพรวมเศรษฐกิจำไทยมีแนวโน้มฟื ้นตัวอย่างต่อเน่ืองในปี 2565  

หลังการคลายมาตรการต่าง ๆ โดยในเดือนธันวาคม 2564 ธนาคาร

แห่งประเทศไทยคาดการณ์อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ของปี 2565 จำะเติบโตที่ประมาณร้อยละ 3.4  จำากการเปิดประเทศ 

ให ้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข ้าประเทศได้โดยไม่ต ้องกักตัว 

ตั�งแต่ต ้นเดือนพฤศจำิกายน 2564 คาดว่ามาตรการดังกล่าวจำะ 

ส่งผลเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยซ่่งเป็นส่วนส�าคัญ

ในระบบเศรษฐกิจำของประเทศ ประกอบกับผู ้บริโภคเริ่มคลายความ 

วิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทย จำากการท่ีจำ�านวน

ผู้ติดเชื�อและผู้เสียชีวิตเริ่มมีแนวโน้มลดลงตั�งแต่ช่วงปลายปี 2564  

รวมถ่งอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเพ่ิมขึ�น ท�าให้ความเชื่อม่ันของผู ้บริโภค 

กลับมาฟื้นตัว ปัจำจำัยดังกล่าวจำึงน่าจำะมีส่วนช่วยผลักดันรายได้ของ 

กลุ่มอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยรวม 

เน่ืองจำากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน

จำากการกลายพนัธุข์องโควิดสายพนัธุ์ใหม่ ซ่่งเป็นแรงกดดนัต่อเศรษฐกจิำ

และก�าลังซื�อภายในประเทศ สภาวะการแข่งขันด้านราคาจำึงอาจำเป็น 

ส่ิงท้าทายและอาจำได้รับแรงกดดันด้วยก�าลังซื�อของผู้บริโภคในส่วนท่ี 

เกี่ยวกับค่าใช้จำ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจำากผู้บริโภคย่อมพยายามมอง

หาอัตราค่าบริการท่ีคุ้มค่าที่สุด

เทคโนโลยี 5G มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งด้านการขยายโครง

ข่ายและแพ็กเกจำบริการ 5G 

ในปี 2565 การเข้าถ่งเทคโนโลยี 5G คาดว่าจำะขยายไปสู่กลุ่มลูกค้า 

ระดับกลางมากขึ�น โดยจำะมีมือถือรุ ่นท่ีรองรับเทคโนโลยี 5G ออกสู ่

ตลาดมากขึ�นในระดับราคาท่ีเข้าถ่งได้ง่ายขึ�น ส่งผลให้ตลาดผู้ใช้บริการ 

5G มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีผู้ให้บริการน่าจำะใช้กลยุทธ์

ออกแพ็กเกจำบรกิาร 5G ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าระดับกลางมากขึ�น  

อันจำะส่งผลให้รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ในกลุ่มลูกค้า 

ท่ีใช้งาน 5G ปรับตัวเพิ่มขึ�น 

นอกจำากกลุ ่มลูกค้าท่ัวไปแล้ว เทคโนโลยี 5G จำะทวีความส�าคัญ 

ในการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจำของกลุ่มลูกค้าองค์กร ไม่ว่าจำะเป็นด้าน

การแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตร ขนส่ง การผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ  

อันจำะเป็นการขยายโอกาสเชิงพาณิชย์ของบริการ 5G ส�าหรับกลุ่ม 

ลูกค้าองค์กร ขณะท่ีผู้ให้บรกิาร 5G มีแนวโน้มท่ีจำะออกโซลูชันและบริการ 

5G ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรเพ่ิมขึ�น 

อย่างต่อเน่ือง อาทิ 5G Private network, 5G MEC, 5G Network 

slicing

ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสำูงยังคงทิศทางการเติบโตต่อเนื่อง

ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านในประเทศไทยยังคงแนวโน้มการเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปัจำจุำบัน อัตรา 

การเข้าถง่อินเทอร์เน็ตบ้านต่อจำ�านวนครวัเรือนในประเทศไทย อยู่ท่ีร้อยละ  

57 แสดงให้เห็นถ่งโอกาสการเติบโตโดยเฉพาะบริเวณพื�นท่ีรอบนอก 

ประกอบกับปัจำจำัยบวกต่าง ๆ ไม่ว่าจำะเป็นระดับราคาเริ่มต้นของแพ็กเกจำ 

อนิเทอร์เน็ตบ้านที่อยู่ในระดับเข้าถ่งง่าย รวมถ่งแนวโน้มการออกแพ็กเกจำ 

ท่ีหลากหลายมากขึ�น อาทิ แพ็กเกจำอินเทอร์เน็ตบ้านร่วมกับสินค้าและ

บริการอ่ืน ๆ จำ�าพวกอุปกรณ์ IoT (internet of things) และแพ็กเกจำ 
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การให้บริการโฮมโซลูชัน เช่น การควบคุมระบบความปลอดภัย และการ

ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตผู้บริโภคแบบใหม่ 

(New normal) รวมถ่งการให้บริการโดยเน้นภาพลักษณ์การบริการ

ท่ีดีขึ�นเพื่อด่งดูดและสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้บริโภค น่าจำะท�าให้ธุรกิจำ

อินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2565

ส�าหรับภาพรวมการแข่งขันด้านราคาในปีหน้าคาดว่ายังคงทรงตัว 

เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยระดับราคาเริ่มต้นของแพ็กเกจำจำะอยู่ท่ี 399 บาท

ต่อเดือน เน่ืองจำากสภาวะเศรษฐกิจำและการจัำบจำ่ายใช้สอยของผู้บริโภค

ท่ียังอ่อนตัว ทั�งนี� ผู้ ให้บริการจำะยังคงแข่งขันกันด้วยการสร้างความ 

แตกต่างในการให้บริการ อาทิ การน�าเสนอแพ็กเกจำด้วยสัญญาบริการ 

ระยะเวลา 24 เดือนในราคาท่ีเข้าถ่งได้มากขึ�น รวมถ่งการออกสินค้า

ท่ีมีความหลากหลายและการให้ส่วนลดท่ีสูงขึ�นเพื่อด่งดูดลูกค้าใหม่

และป้องกันการสูญเสียฐานลูกค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดใน

อุตสาหกรรมต่อไป 

การขยายตัวของธุรกิจำด้านคลาวด์และไอซีที 

แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังคงเน้นการน�าเทคโนโลยีดิจิำทัล 

เข้ามาเป็นส่วนหน่่งของการท�าธุรกิจำ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและการจัำดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น  

ประกอบกับนโยบายการท�างานท่ีบ้าน ท�าให้พนักงานต้องเชื่อมต่อ

อุปกรณ์และโครงข่ายเพื่อเข้าถ่งฐานข้อมูลขององค์กรเพิ่มขึ�น ท�าให้

ธุรกิจำคลาวด์ (Could) การบริการความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber 

security) งานระบบเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things 

หรือ IoT) และการให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (IT Solution Service)  

มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา และอีกปัจำจำัยท่ีหนุนการเติบโต

ของธุรกิจำเหล่านี� คือ การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล (PDPA) และพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร์ ส่งผลให้หลายองค์กรตระหนักถ่งความส�าคัญของข้อมูลทาง

เทคโนโลยี และเร่งลงทุนในระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ 

มากย่ิงขึ�น นอกจำากนี� การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และการเปิดประเทศ

ท�าให้ธุรกิจำต่างๆ ทยอยฟ้ืนตัวและกลับมาด�าเนินธุรกิจำตามปกตหิลังได้รบั 

ผลกระทบจำากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ในปี 2565 ผู้ให้

บริการน่าจำะยังคงมุ่งเสริมสร้างความแข็งแรงของธุรกิจำเหล่านี� โดยใช้

กลยุทธ์จำับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั�งในและต่างประเทศ เพือ่ 

ต่อยอดการบริการท่ีตอบโจำทย์ผู ้ ใช้บริการมากขึ�น อันจำะเป็นปัจำจัำย 

ผลักดันให้ธุรกิจำเหล่านี�เติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจำใน 3 ปี

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจำิทัลส่งผลให้พฤติกรรมและ 

ความต้องการของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ในช่วงสองปีท่ีผ่านมาเป็นอีกหน่่งปัจำจัำยเร่งให้ผู้บริโภค

ให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการท�างาน การเรียน

และการด�าเนินชีวิตประจำ�าวัน ขณะท่ีภาคธุรกิจำและอุตสาหกรรมตระหนัก

ถ่งความจำ�าเป็นในการปรับเปล่ียนธุรกิจำสู่กระบวนการดิจำิทัล (Digital 

Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสินค้าและบริการ

ท่ีมีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป

อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมเป็นโครงสร้างพื�นฐานท่ีส�าคัญ 

ในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซ่่งเป็นรากฐานส�าหรับเศรษฐกิจำยุคดิจิำทัล 

ท่ีน�าไปสู่การสร้างสรรค์สินค้าบริการรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเข้าถ่งผู้บริโภคได้ดี

ย่ิงขึ�น ตลอดจำนเชื่อมโยงสังคม และส่งเสริมภาคธุรกิจำและอุตสาหกรรม

ให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในยุคดิจำิทัล

นี�ท�าให้เอไอเอสมุ่งขับเคล่ือนองค์กรสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมอัจำฉริยะ” หรือ Cognitive Telco ด้วยเป้าหมายหลัก 3 ด้าน 

1) เสำริมความแข็งแกร่งในธุรกิจำบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี 5G

 เอไอเอสมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจำหลักในบริการโทรศัพท์

เคล่ือนท่ี โดยการผลักดันตลาดเข ้าสู ่ ยุคของเทคโนโลยี 5G  

ด้วยการลงทุนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและการสร้างสรรค์

บริการใหม่ ๆ บนเทคโนโลยี 5G ให้เป็นโครงข่ายและระบบสารสนเทศ 

อัจำรยิะ (Intelligent network & IT system) ท่ีช่วยติดตาม  

ตรวจำสอบ และตอบสนองต่อปัจำจัำยการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได ้

ล่วงหน้า พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถท�าความเข้าใจำ เรียนรู้  

วิเคราะห์เชงิลก่และวางแผน (Data Analytic & Artificial Intelligence)  

เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่างและเหนือระดับ (Distinctive 

Customer Experience) แก่ลูกค้า ตลอดจำนพัฒนาบรกิารใหม่ ๆ

บนเทคโนโลยี 5G ท่ีเปี่ยมคุณภาพได้อย่างรวดเร็วเพ่ือสร้างการ

เติบโตของรายได้

2) ขับเคลื่อนการเติบโตในธุรกิจำอินเทอร์เน็ตบ้านและ
กลุ่มธุรกิจำลูกค้าองค์กร

 เอไอเอสมุ่งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Broadband) 

ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์อย่างต่อเนื่องในพื�นท่ีท่ีความเจำริญขยายตัว 

โดยใช้ประโยชน์จำากโครงสร้างพื�นฐานเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

พร้อมมุ่งเน้นสร้างคุณภาพบริการท่ีเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี 5G 

เพ่ือให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจำ�าท่ี (Fixed  

Wireless Access: FWA) ท่ีสามารถขยายบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน 

ให้ครอบคลุมหลากหลายพื�นท่ี เป ิดโอกาสให้เอไอเอสขยายสู ่

บริการใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองการใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างครบครัน 

อาทิ บริการส่ือบันเทิงภายในบ้าน บริการความปลอดภัยและระบบ

อัตโนมัติต่าง ๆ ภายในท่ีพักอาศัย

 ส�าหรับกลุ่มธุรกิจำลูกค้าประเภทองค์กร (Enterprise Business) 

เอไอเอสมุ่งเสริมสร้างบทบาทผู้ส่งเสริมและผลักดัน (Enabler and 

Accelerator) ให้เกิดการปรับเปล่ียนธุรกิจำสู่ยุคดิจิำทัล (Digital 

Transformation) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคธุรกิจำอุตสาหกรรม โดยเน้นพัฒนาบริการด้านคลาวด์ ความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยี 5G พร้อมผสานความร่วมมือ

กับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั�นน�าระดับโลก ควบคู่กับการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถของเอไอเอสให้พร้อมเป็นแกนส�าคัญในการน�า 

เทคโนโลยีดิจำิทัลสู่องค์กรต่าง ๆ บนโครงสร้างพื�นฐานดิจำิทัลท่ี

แข็งแกร่ง เสถียร และปลอดภัย พร้อมบุคลากรท่ีเปี่ยมประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญ

3) ลงทุนในธุรกิจำดิจำิทัลเพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ใน 
ระยะยาว

 นอกเหนือจำากธุรกิจำด้านโทรคมนาคมแล้ว เอไอเอสมีเป้าหมาย 

ท่ีจำะผลักดันบริการรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มและสอดคล้อง

กับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคดิจิำทัล ผ่านการลงทุนและ 

ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจำเพ่ือสร้างแหล่งรายได้ ใหม่

ในระยะยาว เน้นการต่อยอดจำากฐานลูกค้าปัจำจุำบันของเอไอเอส  

น�าเสนอบริการดิจิำทัลไลฟ์สไตล์ อาทิ บริการด้านการเงิน ไลฟ์สไตล ์

และอ่ืน ๆ โดยจำับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจำท่ีมีประสบการณ์ 

เฉพาะด้าน น�าเสนอบริการหรือแพลตฟอร์มท่ีง่ายต่อการใช้งาน  

มีความหลากหลายตอบโจำทย์ความต้องการและสร้างความ 

สะดวกสบายแก่ลูกค้า อันจำะเป็นโอกาสให้เอไอเอสสร้างรายได้จำาก 

การให ้บริการในหลากหลายรูปแบบ เช ่น การสมัครสมาชิก  

ค่าธรรมเนียม ไปจำนถ่งรายได้จำากการโฆษณาในอนาคต
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ทรัพย์สำินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจำ

ในการประกอบธุรกิจำการเป็นผู้ ให้บริการด้านดิจิำทัลไลฟ์นั�น เอไอเอส 

มีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจำ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 

1)  สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม ส�านักงาน

บริการลูกค้า อาคารส�านักงาน ท่ีดิน 

2) ใบอนุญาตประกอบกิจำการ เช ่น ใบอนุญาตให้ ใช ้คล่ืนความถี่

โทรคมนาคม รวมถ่งใบอนุญาตให้ประกอบกิจำการประเภทต่าง ๆ 

3) สิทธิการใช้ ได้แก่ การท�าสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจำกับทีโอที และ

การท�าสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจำกับ กสท.

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดของทรัพย์สินหลักท่ีม ี

สาระส�าคัญ มีดังต่อไปนี�

ทั�งนี� มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของเอไอเอสและบริษัทย่อยตามตารางข้างต้น ได้รวมสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินไว้ภายใต้สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

โดยมีสัญญาท่ีส�าคัญดังนี� 

• สัญญาเช่าและบริการส�าหรับท่ีท�าการส�านักงาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน 

• สัญญาบริการ เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ 

• สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม

• สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม เป็นต้น

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สำิน ลักษณะกรรมสำิทธิ์
ประมาณอายุ 
การใช้งาน (ปี)

หน่วย: ล้านบาท

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

กลุ่มบรษิัทเป็นเจำ้าของ 3 - 20 264,707

สินทรัพย์สิทธิการใช้ กลุ่มบริษัทมีกรรมสิทธ์ิภายใต้
สินทรัพย์สิทธิการใช้

 1 -15 72,576

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน กลุ่มบรษิัทเป็นเจำ้าของ 3-10 12,383

โครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคมและบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและติดตั�ง

กลุ่มบรษิัทเป็นเจำ้าของ - 8,164

สินทรัพย์อ่ืน ๆ - - 2,169

รวม - - 359,999

หัก ค่าเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชีสะสม - - (191,581)

รวม - สุำทธิ - - 168,418

1) สำินทรัพย์ถาวร ของเอไอเอสและบริษัทย่อย 
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2) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจำการ
ปัจำจำุบัน เอไอเอสและบริษัทย่อยมีการให้บริการโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนที่ 

2G, 3G, 4G และ 5G และบริการทางด้านส่ือสารโทรคมนาคมอ่ืน ๆ  ภายใต้ 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจำการจำากส�านักงาน กสทช. ได้แก่ ใบอนุญาต

ประกอบกิจำการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่่ง ใบอนุญาตประกอบกิจำการ

โทรคมนาคมแบบที่สอง ใบอนุญาตประกอบกิจำการโทรคมนาคมแบบ 

ท่ีสาม ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่่ง ใบอนุญาตการ 

ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย

อินเทอร์เน็ตแบบท่ีสองที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง โดยมี

ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาตเป็นไปตามประกาศของ กสทช. 

นอกจำากนี� กลุ่มบรษิัทซ่่งรวมถ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน กิจำการ 

ร่วมค้า ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจำบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจำเป ็นผู ้ ให ้บริการการช�าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ในการด�าเนินธุรกิจำด้านธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์

เคล่ือนท่ี (Mobile Money) ซ่ง่รวมถง่การขายบัตรเตมิเงินบนระบบเติมเงิน 

และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) 

สรุปใบอนุญาตให้ประกอบกิจำการท่ีมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มบริษัท

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี ค่าธรรมเนียม
วันที่ ได้รับใบ

อนุญาต
อายุใบอนุญาต

วันส้ิำนอายุใบ
อนุญาต

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x15 เมกะเฮิรตซ์
• จำัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ของจำ�านวนประชากร ภายใน 2 ปี และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ภายใน 4 ปี

ช�าระค่าธรรมเนียม
การอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่ตาม
อัตราและระยะเวลา 
ท่ีกสทช.ก�าหนดไว้ 
ในหลักเกณฑ์และ 
วิธีการอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่

7 ธ.ค. 2555 15 ปี 6 ธ.ค. 2570

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x10 เมกะเฮิรตซ์
• จำัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ของจำ�านวนประชากร ภายใน 4 ปี และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ภายใน 8 ปี

1 ก.ค.2559 15 ปี 30 มิ.ย. 2574

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x15 เมกะเฮิรตซ์
• จำัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 ของจำ�านวนประชากร ภายใน 4 ปี และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ภายใน 8 ปี

26 พ.ย.2558 18 ปี 15 ก.ย. 2576

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x5 เมกะเฮิรตซ์
• จำัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 ของจำ�านวนประชากร ภายใน 4 ปี และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ภายใน 8 ปี

24 ก.ย. 2561 15 ปี 15 ก.ย. 2576
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สรุปใบอนุญาตให้ประกอบกิจำการท่ีมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มบริษัท (ต่อ)

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี ค่าธรรมเนียม
วันที่ ได้รับใบ

อนุญาต
อายุใบอนุญาต

วันส้ิำนอายุใบ
อนุญาต

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 100 เมกะเฮิรตซ์
• จำัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมพื�นท่ีเมือง

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจำของประเทศ ดังนี� (1) ครอบคลุม
พื�นท่ีในเขตส ่งเสริมเศรษฐกิจำพิเศษ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 
50% ของพื�นท่ีภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ ได้รับอนุญาต 
(2) ครอบคลุมพื�นท่ีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจำ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา 
ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 50% ของจำ�านวน
ประชากรทั�งหมดในแต่ละจำังหวัด ภายใน 4 ปี นับแต่วันท่ี
ได้รับอนุญาต

• จำัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม โดยใช้เทคโนโลยี IMT-
2020 (5G) ครอบคลุมพื�นท่ีในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจำ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 50% นับแต่วันที่ ได้รับอนุญาต เพือ่ 
รับเงื่อนไขการช�าระค่าคล่ืนงวดท่ี 2-7 ในปีที่ 5-10

ช�าระค่าธรรมเนียม
การอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่ตาม
อัตราและระยะเวลา
ท่ีกสทช.ก�าหนดไว้
ในหลักเกณฑ์และวิธี
การอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่

21 ก.พ. 2563 15 ปี 20 ก.พ. 2578

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ 
• ความกว้าง 2x10 เมกะเฮิรตซ์

15 ม.ค. 2564 15 ปี 14 ม.ค. 2579

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ 
• ความกว้าง 1200 เมกะเฮิรตซ์

18 ก.พ. 2564 15 ปี 17 ก.พ. 2579

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ 
• ความกว้าง 2x5 เมกะเฮิรตซ์

1 เม.ย. 2564 15 ปี 31 มี.ค. 2579

* วันรับใบอนุญาตอาจำเปล่ียนแปลงได้ขึ�นอยู่กับก�าหนดการของกสทช.
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3) สำิทธิการใช้ 
การท�าสำัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจำกับทีโอที

1. สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ

การท�าสำัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจำกับกสำท.

สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม

เอไอเอสมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสนับสนุนธุรกิจำหลักของเอไอเอส และเพื่อประกอบธุรกิจำอ่ืน

ท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจำของเอไอเอส โดยมีการแต่งตั�งกรรมการและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ 

ท่ีเหมาะสมกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งเพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการก�ากับดูแลการด�าเนิน

งานให้มีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และก�าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย

ไตรมาสละครั�ง และการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั�ง

2. สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม

3. สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม

ผู้ท�าสำัญญา ลักษณะสำ�าคัญและเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสำัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (roaming) บน
คล่ืนความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ 
จำ�านวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์ ของ
ทีโอทีตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ใน
สัญญา

ช�าระค่าตอบแทนในอัตรา
ต่อจำ�านวนผู ้ ใช้บริการเป็น
รายเดือนตามท่ีก�าหนดไว้
ในสัญญา

7 ปี 5 เดือน 3 ส.ค. 2568

ผู้ท�าสำัญญา ลักษณะสำ�าคัญและเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสำัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการเสาโทรคมนาคม 
จำาก กสท. และกสท. ตกลงใช้
บริการพื�นที่และบริการบ�ารุง
รักษาเสาโทรคมนาคมจำาก 
เอดับบลิวเอ็น

ช� า ร ะ ค ่ า ต อ บ แ ท น ค ่ า ใ ช ้
บริการเสาโทรคมนาคมและ
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เป็นราย
เดือน

5 ปี 15 ก.ย. 
2568

ผู้ท�าสำัญญา ลักษณะสำ�าคัญและเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสำัญญา หมดอายุ

เอสบีเอ็น เป็นผู้ ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมแก่ทีโอที เพ่ือให้
ทีโอทีน�าไปใช้ ในการให้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถี่ 
2100 เมกะเฮิรตซ์ของทีโอที

เอสบีเอ็นได้รับค่าเช่าเครื่อง
และอุปกรณ์จำากทีโอทีตาม
อัตราและปริมาณการใช้งาน
ท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา

7 ปี 5 เดือน 3 ส.ค. 2568

ผู้ท�าสำัญญา ลักษณะสำ�าคัญและเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสำัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการเสาโทรคมนาคม
จำากทีโอท ีและทีโอทีตกลงใช้บรกิาร
พื�นท่ีและบริการบ�ารุงรักษาเสา
โทรคมนาคมจำากเอดับบลิวเอ็น

ช�าระค่าตอบแทนตามจำ�านวน
ท่ีใช้งานจำริง โดยประมาณ
การเบื�องต้นรวมมูลค่าสุทธิ
ตลอดอายุสัญญา ประมาณ 
28,000 ล้านบาท

10 ปี 31 ธ.ค. 2571

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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การบริหารจัดำการความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริหารความเสำี่ยง

การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการส�าคัญท่ีจำะ

ช่วยส่งเสริมให้เอไอเอสและบริษัทในกลุ่ม สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั�ง

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม เอไอเอสได้จำัดท�าและประกาศ

ใช้นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียง

แบบท่ัวทั�งองค์กร (Enterprise Risk Management 

Policy: ERM Policy) และมีการด�าเนินงานตาม

นโยบายดังกล่าว ซ่่งครอบคลุมทั�งในระดับองค์กร

และระดับปฏิบัติงาน เพื่อบรหิารจัำดการความเส่ียง 

ให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดย

ปัจำจุำบันโครงสร้างการบริหารความเสีย่งท่ัวทั�งองค์กร

ของเอไอเอส มีองค์ประกอบหลัก ดังนี�

ทั�งนี� การบริหารความเส่ียงด้านธุรกิจำ (Business 

Risk Management) เอไอเอสมีการพิจำารณา

ประเด็นส�าคัญในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางการบริหารความเส่ียง ได้แก่ ความเส่ียง 

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) ความเส่ียงด้าน

ปฏิบัติการ (Operational Risk: O) ความเส่ียงด้าน

การเงิน (Financial Risk: F) ความเส่ียงด้านการ 

ปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Compliance Risk: C) และ

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ�นใหม่ (Emerging Risk) โดยบริษัท

มีการจำ�าแนกรายละเอียดภายใต้การพจิำารณาความ

เสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจำน เช่น ความเสี่ยงด้าน

ความย่ังยืน (Environment Social and Governance 

Risk) จำดัเป็นหัวข้อส�าคญัทีบ่ริษัทจำะพจิำารณาภายใต้ 

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ รวมทั�งความเส่ียงท่ี 

เกิดขึ�นใหม่ (Emerging Risk) จำะพจิำารณาจำากความเส่ียง 

ท่ีเกิดขึ�นใหม่ ท่ีคาดว่าจำะมีผลกระทบในระยะยาวต่อ

การด�าเนินธุรกิจำของบริษัท เป็นต้น

การบริหารความเสำี่ยงท่ัวท้ังองค์กร
(Enterprise Risk Management: ERM)

การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ
(Business Continuity Management: BCM)

การบริหารความเสำี่ยงด้านธุรกิจำ
(Business Risk Management)

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk)

ความเส่ียงด้านการเงิน
(Financial Risk)

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ�นใหม่
(Emerging Risk) 

ความเส่ียงด้านทุจำริต
(Fraud Risk)

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

การบริหารความเสำี่ยงด้านทุจำริต
(Fraud Risk Management)
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กรอบโครงสำร้างและกระบวนการบริหารความเสำี่ยงของเอไอเอสำ
กระบวนการบรหิารความเส่ียงของเอไอเอส ประยุกต์ ใช้หลักการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากล 

ของ COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance  

โดยประยุกต์ใช้กับการบริหารความเส่ียงด้านธุรกิจำและการบริหารความเส่ียงด้านทุจำริต ซ่่งประกอบด้วย

1. การก�าหนดวัตถุประสำงค์ และเป้าหมาย 

ในระดับองค์กร และหน่วยงานให้สอดคล้อง

กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  

ซ่ง่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และมีการ

ทบทวนความเส่ียงท่ียอมรับได้ วัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายในการด�าเนินงานเป็นประจำ�า

ทุกปี

2. การระบุเหตุการณ์หรือปัจำจำัยเสำี่ยง ท่ีอาจำจำะ 

เกิดขึ�นแล้วส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถ ุ

ประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั�งท่ีเกิด

จำากปัจำจำัยภายใน เช่น กระบวนการท�างาน 

บุคลากร และปัจำจัำยภายนอกต่าง ๆ เช่น  

ความต้องการของลูกค้า ปัจำจัำยทางด้าน

เศรษฐกิจำและการเมือง การเปล่ียนแปลงกฎ 

ระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น

3. การประเมินระดับความเสำี่ยง โดยพิจำารณา

จำาก 2 มุมมอง ได้แก่ ผลกระทบท่ีจำะเกิดขึ�น

หากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ร่วมกับโอกาส

ท่ีจำะเกิดของความเส่ียงนั�น ๆ และการประเมิน

ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของความ

เส่ียงใด ๆ ท่ีอาจำส่งผลต่ออีกความเส่ียงหน่่ง

4. การจำัดล�าดับความเสำี่ยง โดยพจิำารณาจำาก

ความส�าคญัของเหตุการณ์และปัจำจัำยเส่ียงทีมี่

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญและมีโอกาสท�าให้

องค์กรต้องเกิดความเสียหาย

5. การตอบสำนองต่อความเส่ีำยง ตามแต่ละ

ระดับของความเส่ียงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม

โดยค�าน่งถ่งต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีจำะได้รับ

จำากการด�าเนินการ

6. การก�าหนดกิจำกรรมควบคุม หรือแผนงาน

เพื่อจัำดการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้

7. การติดตามและการรายงานความเส่ียง 

ก�าหนดให้มีการด�าเนินงานตามกิจำกรรม

ควบคุมท่ี ได้ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม และ

มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียง

ให้กับคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับ

ความเ ส่ียง  คณะกรรมการบริหารและ 

คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�า

กรอบโครงสำร้างและกระบวนการ
บริหารความเส่ียงของเอไอเอส

2

3

4

5

6
ระบุเหตุการณ ์
หรือปัจจัยเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

การจัดำล�าดำับความเสี่ยง

ตอบสนอง
ต�อความเสี่ยง

ก�าหนดำกิจกรรม 
ควบคุม

7
ติดำตามและรายงานผล 

อย�างสม�่าเสมอ

1
ก�าหนดำวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมาย
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บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสำี่ยงของเอไอเอสำ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการบริหาร 

ความเสีย่งโดยรวมขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ 

และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจำ โดยก�าหนดนโยบาย

บรหิารความเส่ียง (Risk Management Policy) 

และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite 

and tolerance) รวมทั�งพจิำารณาปัจำจัำยความเส่ียง

และแผนบริหารจำัดการความเส่ียง (Key risks and 

mitigation plan) และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการ

บริหารความเส่ียงภายในบริษัท

คณะกรรมการตรวจำสำอบและก�ากับความเสำี่ยง

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงได้

รับมอบหมายจำากคณะกรรมบริษัทให้สนับสนุนการ

ก�ากับดูแลความเส่ียงของบริษัทในภาพรวมเพื่อให้

เป็นไปตามกรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียง

ท่ีก�าหนดไว้ รวมถ่งท�าหน้าท่ีสอบทานกระบวนการ

ปฏิบัติงานและระบบการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารท�าหน้าท่ีก�ากับให้ฝ่ายจัำดการ

มีการบริหารและจัำดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมทั�ง

ในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน รวมถ่งติดตาม

สถานะความเส่ียงที่ส�าคัญขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสำี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วย 

ผู้บริหารระดับสูงจำากแต่ละสายงานและมีประธาน 

เจำ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมี

การประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจำารณาประเด็น

ความเส่ียงใหม่ ประเมินระดับความเสี่ยงพร้อมทั�ง

พิจำารณาความสัมพันธ์จำากผลกระทบของความ

เส่ียงแต่ละเรื่อง ทบทวนระดับของความเส่ียงเดิม

ท่ี ได้ระบุไว้แล้ว และติดตามความส�าเร็จำของการ 

บริหารความเสี่ยง โดยพจิำารณาจำากแผนงานของ

ฝ่ายจำัดการท่ีรับผิดชอบในปัจำจัำยความเส่ียงต่าง ๆ  

และผลส�าเร็จำของตัววัดผลท่ีเชื่อถือได ้จำากการ 

ปฏิบัติงานตามแผนงานนั�น 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้น�าเสนอผล 

การบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการตรวจำสอบ

และก�ากับความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และ 

คณะกรรมการบริษัทได ้รับทราบเป ็นประจำ�าทุก

ไตรมาส เพ่ือให ้มีการติดตามอย่างใกล ้ชิดและ 

ม่ันใจำได้ว่าความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมทั�ง

สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสำี่ยง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการตรวจำสำอบ
และก�ากับความเสำี่ยง

หน่วยงานบริหารความเสำี่ยง
(Risk Management Unit)

ประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร
(Chief Executive Officer)

ผู้บริหารสำายงาน

พนักงาน
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หน่วยงานบริหารความเส่ีำยง (Risk Management Unit)

หน่วยงานบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงาน

ในการน�ากระบวนการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกรอบ 

ท่ีก�าหนด ประสานงานให้กระบวนการบริหารความเส่ียงมีความเชื่อมโยง 

กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมทั�งจัำดท�าและน�าเสนอแผนงานของ

หน่วยงานบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk  

Management Committee: RMC) อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง 

ประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร

ประธานเจ้ำาหน้าท่ีบริหารท�าหน้าท่ีก�าหนดกลยุทธ์ส�าคญัในการด�าเนนิงาน  

โดยค�าน่งถ่งระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) อีกทั�ง 

เป็นเจำ้าของความเส่ียงที่แท้จำริง (Ultimate Risk Owner) ของประเด็น

ความเส่ียงทั�งหมดของบริษัท รวมทั�งส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการบริหาร

ความเส่ียงภายในบริษัท

ผู้บริหารสำายงาน

ผู้บริหารสายงานมีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความ

เส่ียง รวมทั�งส่ือสารให้พนักงานภายในสายงานมีความเข้าใจำกระบวนการ

บริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน และจัำดการความเส่ียง

ภายในหน่วยงานตามกรอบท่ีบริษัทก�าหนด พร้อมน�าส่งข้อมูลให้หน่วย

งานบริหารความเสี่ยง รวมทั�ง จำัดการระบบควบคุมภายใน เพือ่จัำดการ 

ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

พนักงาน

พนักงานมีหน้าที่ในการเรียนรู้และตระหนกัรู้ถ่งความส�าคัญในการบริหาร

ความเส่ียง โดยน�านโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเส่ียง 

ไปประยุกต์ใช้กับการท�างานประจำ�าวัน

การบริหารความเสำี่ยงจำากการทุจำริต
เอไอเอสได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเส่ียงจำากการทุจำริต 

เพ่ือป้องกัน ตรวจำสอบ รายงานและบริหารจัำดการประเด็นเรื่องทุจำริต โดย

นโยบายฉบับนี� ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง

จำากการทุจำริตไว้ 3 ด้าน คือ

1. การป้องกนั เป็นการระบุ ประเมิน ทบทวนและตอบสนองต่อการทุจำริต

ท่ีอาจำจำะเกิดขึ�นในองค์กรและส่ือสารให้พนักงานทุกระดับชั�นตระหนัก

ถ่งปัญหาและความส�าคัญของการรายงานเหตุทุจำริต การฉ้อโกงและ

การประพฤติมิชอบ

2. การตรวจำสำอบ เป็นการตรวจำและสอบสวนการประพฤติมิชอบ 

หรือการทุจำริตใด ๆ หรือเหตุท่ีอันควรสงสัยว่าจำะเก่ียวข้องกับกรณี

ดังกล่าว

3. การตอบสำนอง เป็นการด�าเนินการกระบวนการสอบสวนรวมถ่ง

กระบวนการลงโทษ

ทั�งนี� เอไอเอสมีเป้าหมายส�าคัญ คือ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

พึงตระหนักถ่งความเส่ียงของการเกิดการทุจำริต รวมถ่งการแจำ้งเตือน

เหตุต่าง ๆ ท่ีอาจำเก่ียวข้องกับการทุจำริตในทันที และให้ความร่วมมือ 

ในการสอบสวนเรื่องทุจำริตอย่างเต็มท่ี ทั�งนี� เอไอเอสได้มีการแต่งตั�ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านทุจำริต (Fraud Risk Management  

Committee: FRMC) เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลนโยบายและขั�นตอน 

การบริหารจัำดการความเส่ียงด้านทุจำริต รวมถ่งสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง 

ๆ มีระบบการบริหารความเส่ียงด้านทุจำริต เพ่ือท�าการบริหารและควบคุม

ความเส่ียงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

การสำร้างวฒันธรรมเรื่องการบริหารความเส่ีำยงในองค์กร
นอกเหนือจำากการก�าหนดกรอบการแนวทางการบริหารความเส่ียง 

ท่ัวทั�งองค์กรและบทบาทหน้าท่ีของพนักงานทุกระดับแล้ว เอไอเอสยังมุ่ง

ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อสร้างความ

ตระหนักและความเข้าใจำท่ีตรงกันในเรื่องของความเส่ียงต่อการบรรลุ 

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร และผลกระทบท่ีจำะเกิดขึ�น โดยเอไอเอส 

ด�าเนินมาตรการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเส่ียง

ท่ัวทั�งองค์กร ดังนี�

• ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเส่ียง คู่มือการบริหารความเส่ียง 

และขั�นตอนในการบริหารความเส่ียง โดยเผยแพร่ผ่านอินทราเน็ต  

เพื่อให้พนักงานสามารถท�าความเข้าใจำเก่ียวกับหน้าท่ีและกระบวนการ

บริหารความเส่ียงได้

• จำัดท�าแผนบริหารความเ ส่ียงระ ดับองค์กรและระ ดับสายงาน  

ครอบคลุมถ่งกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจำสอบภายใน 

ท่ีมีประสิทธิภาพ

• ส่งเสริมการจัำดท�ากระบวนการบริหารความเส่ียงในระดับสายงาน

ผ่านทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในการให้ความรู้ และ

ลงมือปฏิบัติ

• เน้นย��าและให้ความส�าคัญการจัำดท�ากระบวนการบริหารความเส่ียง

ควบคู่กับการจำัดท�าแผนกลยุทธ์ กล่าวคือ เมื่อหน่วยงานมีการวางแผน

กลยุทธ์ ใหม่ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องต้องวิเคราะห์ถ่งประเด็นความเส่ียง 

ท่ีอาจำจำะเกิดขึ�นจำากการด�าเนินกิจำกรรมใดๆ และรายงานต่อผู้บริหาร

สายงาน เพื่อระบุแนวทางการป้องกันหรือลดความเส่ียงนั�นให้อยู่

ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

แผนกลยุทธ์นั�นได้ รวมถ่งผนวกเรือ่งการจำัดการความเส่ียงอยู่ใน

กระบวนการพิจำารณาอนุมัติแผนธุรกิจำและการประเมินผลปฏิบัติงาน

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 48

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



กระบวนการบริหารความต ่อเ น่ืองทางธุรกิจำ ประกอบไปด ้วย  

4 กระบวนการหลัก ดังนี�

1. การออกแบบและจำัดท�าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ:

 น�าเป้าหมายด้านการบริหารความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจำของ

กระบวนธุรกิจำหลัก มาออกแบบและจัำดท�าแผนความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจำท่ีสามารถรองรับภัยพิบัติท่ีอาจำเกิดขึ�น โดยพิจำารณาจำากการ

วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจำ (Business Impact Analysis:  BIA) 

ประกอบกับการพจิำารณาความเส่ียงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจำ 

เกิดขึ�น เพื่อระบบุริการหรือกระบวนการท�างานท่ีส�าคญั และผลกระทบ 

จำากการหยุดชะงักของบริการหรือกระบวนการดังกล่าว รวมถ่ง

ก�าหนดช่วงเวลาหยุดชะงักและระดับการด�าเนินงานท่ียอมรับได้ของ

แต่ละบริการ/กระบวนการ

2. การน�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจำไปปฏิบัติ:

 น�าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำท่ีอนุมัติแล้วไปด�าเนินการ

ตามท่ีระบุในแผนงานและส่ือสารแผนบริหารความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจำพร้อมท�าความเข้าใจำกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง รวมทั�งจำัดเตรียม

ทรพัยากรทั�งจำากภายในและภายนอกทีจ่ำ�าเป็นในการด�าเนนิการตาม

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจำให้เพียงพอ

3. การซ้อมแผน และท�าให้แผนบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกิจำเป็นปัจำจุำบัน:

 จำัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำตามก�าหนด

เวลาและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ พร้อมท�าการปรับปรุงแผนงาน ให้เป็น

ปัจำจำุบัน และรายงานผลการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจำ 

ต่อผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ

นั�น รวมทั�งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤติ ให้รับทราบ

4. การทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ:

 การปรับปรุงแก้ ไขแผนการบริหารจำัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจำ 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับระดับความเส่ียงท่ีองค์กรเผชิญ

อยู่ในเวลานั�น

ภาพรวมการด�าเนนิงานตามกรอบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ

• เอไอเอสำด�าเนินกระบวนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำโดย

ครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระบบงานส�าคัญ

ต่าง ๆ โดยพิจำารณาจำากความเส่ียงของภัยคุกคามต่าง ๆ ท่ีอาจำจำะ

กระบวนการบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจำ

การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงาน

การน�าไปปฏิบัติ

การออกแบบ 
และจัดำท�าแผน

การฝึกซ้อม
ตามแผนงาน

• ผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และ/หรือ บริการใหม่ของบริษัท โดยในขั�นตอนของการศ่กษาความเป็น

ไปได้ของโครงการ เจำ้าของโครงการจำะต้องระบุปัจำจัำยความเส่ียง และ

แนวทางการจำัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบใน

การพิจำารณาอนุมัติโครงการ ตัวอย่างปัจำจัำยความเส่ียงในด้านต่าง ๆ  

เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน, ความเส่ียงด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เป็นต้น

• ส่ือสารผ่านการจำัดงานประกาศผลประกอบการทุกครึ่งปี เพื่อให้

พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจำท่ีตรงกันและรับทราบทิศทางและ

อุปสรรค/ความท้าทาย ในการด�าเนินธุรกิจำของบริษัทในระยะสั�นและ

ระยะยาว

• ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารได้เข้าอบรมและพัฒนาความรู้ ใน

หัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง ในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

การจำัดกิจำกรรม การฝึกอบรม และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ 

เป็นต้น

• จำัดท�าส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (E-Learning) เพื่อให้ความ

รู้เร่ืองหลักการบริหารความเส่ียงกับพนักงานทุกระดับ ผ่านทาง 

แอปพลิเคชั่นของบริษัท (LearnDi) ซ่่งพนักงานสามารถเข้าเรียน 

ได้ด้วยตนเองทุกท่ีทุกเวลา

การบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกิจำ (Business Continuity 
Management)
เอไอเอสน�าระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ ภายใต้กรอบการ 

ด�าเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลทางด้านการบริหารความต่อ

เน่ืองทางธุรกิจำมาใช้เพื่อเตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 

เช่น กรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ความผิดพลาด

ต่าง ๆ ท่ี ไม่อยู่ในความควบคุม ซ่่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจำส่งผลก

ระทบให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และอาจำก่อให้

เกิดความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากร ซ่่งครอบคลุม

ถ่งกระบวนการธุรกิจำท่ีส�าคัญ (Critical Business Process) ทั�ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถ่งบริษัทต่างๆ ในกลุ่มเอไอเอส และ

บริษัทในเครือ โดยก�าหนดให้มีนโยบายและคู่มือการบริหารความต่อ

เนื่องทางธุรกิจำ และให้มีคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis  

Management Committee) ท่ีประกอบด้วยผู ้บริหารระดับสูง

ของแต่ละสายงาน มีประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธาน มีหน้าท่ี 

รับผิดชอบและอ�านาจำตัดสินใจำในช่วงสภาวะวิกฤติ ตั�งแต่การตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ รวมถ่งก�ากับดูแลให้มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ท่ีจำ�าเป็นทั�งภายในและภายนอกองค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสม และทัน 

ต่อสถานการณ์ เพ่ือให้การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิผลและย่ังยืน
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ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และเป้าหมายในปี 2565
ด้านระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ (Business Continuity 

Management System: BCMS) เอไอเอสได้รับการรับรองมาตรฐาน

สากล ISO 22301:2012) ในธุรกิจำบริการคลาวด์ (Cloud Service)  

และบริการจำัดสรรพื�นท่ีส�าหรับการจำัดวางหรือติดตั�งเซิร ์ฟเวอร ์  

(Co-Location) ในฐานะทีบ่ริษัทได้พฒันาระบบการบริหารความต่อเน่ือง 

ทางธุรกิจำอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติ

หรือภัยพบิัติ ซ่่งก่อให้เกิดการบรหิารความย่ังยืน (Sustainable  

Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จำริง นอกเหนือจำากนี� บริษัท 

ยังได้ด�าเนินการฝึกซ้อมแบบจำ�าลองสถานการณ์ตามแผนการบริหาร

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจำอย่างต่อเน่ือง ซ่่งในปี 2564 มีการฝึกซ้อมตาม

สถานการณ์การเกิดภัยคุกคามจำู่โจำมด้วยมัลแวร์ (Malware) และมีผล 

กระทบลุกลามไปสู่ศูนย์จำัดเก็บข้อมูลหลักของบริษัทท่ีจำะส่งผลให้เกิดการ 

หยุดชะงักของการส ่งมอบบริการบางประเภท โดยที่ เอไอเอสได ้

จำัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์

ฉุกเฉินท่ีจำะท�าให้เอไอเอสสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตามแผน

บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ (Business continuity plan) ท่ี ได้

ก�าหนดไว้

ด้านระบบการบริหารและจัำดการความเส่ียง (Risk Management)  

เอไอเอสมีการจัำดท�ากระบวนการบริหารความเส่ียงและมีการรายงาน 

ผลประจำ�าทุกไตรมาส ตลอดจำนให้ความส�าคัญกับความเส่ียงท่ีอาจำ 

เกิดขึ�นใหม่ (Emerging Risk) ซ่่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ด�าเนินการน�าเสนอข้อมูลท่ีอาจำส่งผลต่อการด�าเนินการของกระบวนการ

ทางธุรกิจำต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ รวมทั�งกระจำายข้อมูล 

ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นหรือข้อมูลดังกล่าว 

เพ่ือให้สามารถด�าเนินการบริหารความเส่ียงได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

นอกจำากนี� บริษทัให้ความส�าคญักับการให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนัก

เก่ียวกับกรอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Framework) 

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้การบริหาร

ความเส่ียงมีความทันสมัยและเหมาะสมกับปัจำจำุบัน

โดยในปี 2565 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจำะประยุกต์ ใช้ระบบมาตรฐานสากล 

COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management Integrating  

with Strategy and Performance ส�าหรับการด�าเนินการด้าน

การบริหารและจำัดการความเส่ียง ส�าหรับทุกหน่วยงานภายในบริษัท  

ส่วนด้านระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ บริษัทมีเป้าหมาย 

ท่ีจำะประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 ให้ครอบคลุม

ทุกกระบวนการทางธุรกิจำเพื่อให้ม่ันใจำว่าบริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจำ 

ได้อย่างต่อเน่ืองเม่ือประสบกับเหตุการณ์ ไม่คาดคิดต่าง ๆ ได้อย่าง 

เหมาะสม

เกิดขึ�น ทั�งในแง่ของโอกาสท่ีจำะเกิดเหตุการณ์นั�น ๆ และผลกระทบหาก

เหตุการณ์นั�นเกิดขึ�น เพื่อด�าเนินการจำัดท�าแผนบริหารความต่อเน่ือง

ทางธุรกิจำในระดับองค์กร เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติ  

ท่ีอาจำส่งผลเสียหายต่ออาคารส�านักงาน หรือความสูญเสีย เสียหาย

ต่อทรัพย์สิน และบุคลากรของเอไอเอส

• การจำัดท�าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจำในระดับหน่วยงาน จำากการ

ประเมินผลกระทบทางธุรกิจำหากไม่สามารถด�าเนินกิจำกรรมต่าง ๆ  

ในแต่ละหน่วยงานได้ เพื่อจำัดท�าแผนความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจำ

ส�าหรับกระบวนการธุรกิจำที่ส�าคัญของแต่ละหน่วยงาน ซ่่งส่งผลกระทบ 

โดยตรงต่อความต่อเน่ืองในการให้บริการแก่ลูกค้า

• การจำัดท�าแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสำารสำนเทศ เพื่อรวบรวม

กลยุทธ์และขั�นตอนในการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุน

การด�าเนินงานของกระบวนการธุรกิจำท่ีส�าคัญ ตลอดจำนทรัพยากร

ท่ีจำ�าเป็นต้องใช้ในการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน 

เพื่อให้บริการหลักที่ส�าคัญของเอไอเอสสามารถกลับมาใช้งานได้ตาม

ก�าหนดเวลาและระดับการด�าเนินงานท่ียอมรับได้ของแต่ละบริการ/

กระบวนการ 

• การจำัดท�าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ เพื่อรองรับกระบวน

ธรุกจิำหลัก (Critical Business Processes) ท่ีมผีลกระทบโดยตรงต่อ

การส่งมอบบริการหลัก (Critical Services) และถอืเป็นความรบัผดิชอบ 

ของผูบั้งคบับัญชาทุกระดบัและพนักงานทกุคนท่ีจำะต้องให้ความร่วมมือ 

ในกิจำกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับกระบวนการบริหารความต่อเน่ืองทาง 

ในการด�าเนินธรุกิจำ เช่น การจำดัท�าแผนการจำดัเตรียมโครงสร้างพื�นฐาน

ตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการฝึก

ซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแก้ ไขแผนงานเพื่อให้ม่ันใจำในประสิทธิผล

ของแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ
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ปัจำจำัยเสำี่ยง

เอไอเอสตระหนักถ่งความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงภายใต้การ

เปล่ียนแปลงที่อาจำส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจำทั�งจำากปัจำจำัยภายใน

และภายนอก

โดยมีการพจิำารณาปัจำจัำยเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจำมีผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจำของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม หรือ

อาจำท�าให้สูญเสียโอกาสท่ีส�าคัญทางธุรกิจำ จำากหลาย ๆ ปัจำจัำย ดังนี�

1. ปัจำจำัยภายในและภายนอกในการด�าเนินธุรกิจำ เช่น บุคลากร การ

เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับ

ดูแล พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และสภาพแวดล้อมใน

การท�าธุรกิจำ

2. เหตุการณ์ที่อาจำจำะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�าคัญ เช่น 

สถานการณ์ใด ๆ  ท่ีเป็นมาอย่างต่อเน่ือง ซ่่งท�าให้เอไอเอสไม่สามารถ

ด�าเนินธุรกิจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกระทบต่อความสามารถใน

การแข่งขัน รวมถ่ง อุทกภัย การเกิดไฟป่า ภัยธรรมชาติ หรือ โรค

ระบาดต่าง ๆ

3. เหตุการณ์ในอดีต ปัจำจุำบัน และท่ีก�าลังจำะเกิดขึ�นในอนาคต ท่ีอาจำส่ง

ผลต่อการด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม

4. การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจำ สังคม และส่ิงแวดล้อมทั�งในระยะสั�นและ

ระยะยาว ท่ีมีนัยส�าคัญ

5. สาเหตุ/ท่ีมาท่ีไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ�น ท่ีอาจำส่งผลต่อการ

ด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม

6. โครงการหรือสินค้าและบริการใหม่ ๆ ท่ีเอไอเอสต้องการพัฒนาขึ�น

7. โอกาสท่ีจำะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกิจำกรรมทางธุรกิจำในปัจำจำุบัน

ผู้บริหารและพนักงาน พจิำารณาระบุประเด็น 

ความเส่ียงในระดับองค์กรและสายงาน

คณะท�างานด้านบริหารความเส่ียงพิจำารณาประเด็น 

ท่ีถูกระบุขึ�นมาจำาก แต่ละสายงานเพ่ือระบุความเส่ียง 

ท่ีมีนัยส�าคัญระดับองค์กรและน�าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจำารณาก�าหนด

ประเด็นความเส่ียง โดยพิจำารณาผลกระทบและโอกาส 

ท่ีจำะเกิดขึ�น และก�าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้  

(Risk appetite and tolerance) พร้อมก�าหนดวิธีการ

ป้องกันและบริหารความเส่ียงและมาตรการในการจำัดการ

ความเส่ียงดังกล่าว จำากนั�นน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อทราบ/ให้ความเห็น

กระบวนการก�าหนดและพิจำารณาปัจำจำัยเสำี่ยง ปัจำจำัยเสำี่ยงที่มีนัยสำ�าคัญ
ความเสำี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

1. ความเสำี่ยงจำากการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐ กฎ ระเบียบข้อบังคับ

ของหน่วยงานก�ากับดูแล

 เอไอเอสประกอบกิจำการภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ  

เช่น กสทช. ซ่่ง มีบทบาทหน้าท่ีในฐานะองค์กรผู้ก�ากับดูแลการ

ประกอบกิจำการของผู้ ได้รับใบอนุญาต ทั�งนี� การออกหรือการ

เปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับในบางกรณีของหน่วยงาน

ภาครัฐ อาจำส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจำ ท�าให้ความสามารถ

ในการท�าก�าไรของบริษัทลดลง และ/หรือ ต้นทนุในการให้บริการสูงขึ�น

 ทั�งนี� เอไอเอสมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีก�ากับดูแลโดยตรง ซ่่งมีหน้าท่ีในการติดตามการออกและ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบอยู่อย่างสม�่าเสมอเพื่อรายงานและประสาน

งานกับผู้บริหารและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในองค์กรท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบ

อย่างทันท่วงทีและพร้อมต่อการตอบสนอง รวมถ่งการประสานงาน

กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับข้อมูลผลกระทบ

จำากการออกกฎระเบียบต่อการด�าเนินธุรกิจำ ในกรณีท่ีมีกฎระเบียบ

ท่ีจำะประกาศเพื่อใช้บังคับในอนาคตและอาจำกระทบสิทธิของกลุ่ม            

เอไอเอส เอไอเอสจำะส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น

อย่างสม�่าเสมอ ซ่่งในกรณีท่ีเห็นว่ากฎระเบียบนั�น ๆ  กระทบสิทธิ และ

ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม อาจำจำะพจิำารณาฟ้องร้องเพื่อให้

เพิกถอนการประกาศใช้ ตลอดจำนเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึ�น
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การด�าเนินธุรกิจำ รายได้และ
ต้นทุน และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปล่ียนแปลง

ปัจำจำัยเสี่ยงท่ีเป็นความเส่ียงต่อเน่ืองและปัจำจำัยเสี่ยงใหม่ท่ีจำะเกิดขึ�นภายใต้

ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปสามารถจำ�าแนกเป็นความเส่ียงดังนี�
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2. ความเสำี่ยงที่เกิดจำากข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ 

 ในอดตีเอไอเอสประกอบกิจำการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้สัญญา

อนุญาตหรือสมัปทานกับหน่วยงานรฐัวิสาหกิจำ ทีมี่ข้อก�าหนดให้ต้อง

โอนทรัพย์สินท่ีได้ลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบกิจำการให้แก่คู่สัญญา

ภาครัฐ ตลอดจำนน�าส่งส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราท่ีก�าหนด ซ่่งที่ผ่าน

มาเอไอเอสมีข้อพิพาทหลายคดีอันเกิดจำากการตีความข้อสัญญาท่ี

ไม่ตรงกัน เช่น เรื่องส่วนแบ่งรายได้ เป็นต้น รวมทั�งในบางกรณ ีกสทช. 

ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าส่ังท่ีส่งผลต่อการประกอบ

ธุรกิจำหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ท่ีอาจำท�าให้ ไม่สามารถปฏิบัติได ้

หรือส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจำและ/หรือรายได้ของบริษัท และ/หรือ

ต้นทุนในการให้บริการสูงขึ�น ซ่่งในหลายกรณีเอไอเอสได้ ใช้สิทธิ 

ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้พิจำารณาถ่งความชอบด้วยกฎหมายใน

การด�าเนินการต่าง ๆ ของ กสทช. (ข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

แสดงไว้ตามรายงานหัวข้อ ข้อพิพาททางกฎหมาย)

 เอไอเอสมีหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบงานในการประสานงานกับหน่วยงาน

ภาครฐัเพื่อให้บริษัทในฐานะคูสั่ญญาได้ปฏบัิติอย่างถกูต้องครบถ้วน

ตามสญัญาทีเ่ก่ียวข้อง หากมปีระเดน็ข้อขดัแย้งเกิดขึ�น ก็จำะด�าเนินการ 

เจำรจำาหาข้อยุติโดยเร็ว ซ่่งหากไม่ประสบผล ข้อพิพาทนี�จำะเข้าสู่

กระบวนการระงบัข้อพิพาทโดยคณะอนุญาโตตุลาการตามท่ีก�าหนด

ไว้ ในสัญญาฯ ตลอดจำนศาลที่มีเขตอ�านาจำเพื่อพิจำารณาตัดสิน 

ให้เป็นที่ยุติต่อไป
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ฐานะการเงินและภาพลักษณ์
ช่ือเสียง

ไม่เปล่ียนแปลง

ความเสำี่ยงด้านการด�าเนินงาน

1. ความเสำี่ยงจำากตลาดท่ีอิ่มตัวและการแข่งขันทางการตลาดท่ี

รุนแรง

 ด้วยสภาวะตลาดโทรคมนาคมโดยเฉพาะในส่วนธุรกิจำโทรศัพท์

เคล่ือนท่ีในปัจำจุำบันมีอัตราการเข้าถ่งประชากรที่ค่อนข้างสูง ท�าให้

อัตราการเติบโตจำากจำ�านวนลูกค้ามีจำ�ากัดหรือเรียกได้ว่าอ่ิมตัว  

ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือแย่งชิงลูกค้า 

และส่วนแบ่งการตลาด ผ่านการเสนอโปรโมชั่นท่ีหลากหลาย  

โดยเฉพาะอัตราค่าบริการในรูปแบบท่ีลูกค้าเหมาจำ่ายและสามารถ 

ใช้งานได้แบบไม่จำ�ากัด (Unlimited data package) และให้ส่วนลด 

ค่าเครื่องโทรศัพท์เพื่อด่งดูดผู้ใช้บริการ ส่งผลให้จำ�ากัดโอกาสในการ

สร้างรายได้เพิ่ม ในขณะท่ีผู้ให้บริการยงัคงต้องลงทุนในโครงข่ายเพื่อ

ให้บริการมีคุณภาพที่ดี ท�าให้อัตราผลตอบแทนลดต�่าลง

 เอไอเอสมีแผนจัำดการความเส่ียง ดังนี� 

• พัฒนาเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่อย่าง 5G ซ่่งเปิดโอกาสให้มีสินค้า

บริการท่ีแตกต่างและหลากหลายกว่าบริการ 4G มาก ทั�งในเชิง

ลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กร ซ่่งจำะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้

รูปแบบใหม่เพ่ิมเติม

• ขยายธุรกิจำบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และน�าเสนอสินค้าที่ให้

บริการรวมในแพ็กเกจำเดียวทั�งโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอินเทอร์เน็ต

บ้าน รวมถ่งบริการเสริมอ่ืน ๆ (Fixed Mobile Convergence) 

ช่วยตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าและสร้าง

ความผูกพันกับสินค้าบริการของเอไอเอสเพ่ิมขึ�น

• ผลักดันธุรกิจำใหม่ในด้านดิจำิทัล เพื่อน�าเสนอบริการท่ีเกี่ยวข้อง

กับชีวิตประจำ�าวันในรูปแบบดิจิำทัลให้กับลูกค้า เช่น บริการวีดีโอ

แพลตฟอร์ม บริการประกันภัย บริการด้านการเงิน เป็นต้น ซ่่งจำะ

ช่วยสร้างแหล่งรายได้ใหม่

• พัฒนาคุณภาพของบริการหลังการขายและสิทธิประโยชน์เพื่อ

สร้างความแตกต่าง สร้างความผูกพันกับลูกค้า

• ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Advanced Analytics Tools) เพื่อ

พัฒนาและน�าเสนอสินค้าและบริการท่ีตรงกับความต้องการของ

ลูกค้าแบบเจำาะจำง (Personalized) 
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รายได้ทางการเงิน ส่วนแบ่งการ
ตลาด ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง

โอกาสเกิดมีแนวโน้มสูงขึ�น

2. ความเสำี่ยงจำากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและบริการทดแทนท่ี

อาจำจำะเกิดขึ้น

 การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

เทคโนโลยีดิจิำทัลในปัจำจุำบันเอื�อให้เกิดสินค้าบริการในรูปแบบใหม่ ๆ 

จำากผู้ ให้บริการหน้าใหม่ท่ีท�าธุรกิจำต่างรูปแบบ มีการใช้ประโยชน์

จำากช่องทางดิจำิทัลออนไลน์เข้าถ่งลูกค้า มีรูปแบบการท�าธุรกิจำ 

(Business model) ท่ีมีโครงสร้างต้นทุนต�่ากว่าธุรกิจำในรูปแบบเดิม 

ไม่ว่าจำะเป็นบริการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบข้อความ เสียง ภาพ เพลง 

บริการวิดีโอแพลตฟอร์ม หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) 

ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Over the Top – OTT) ท่ีไม่ต้องลงทุน

โครงข่ายสัญญาณเองท�าให้มีต้นทุนท่ีต�่ากว่าในแง่ของการให้บริการ 

ซ่่งผู้บริโภคก็มีทางเลือกในการใช้บริการหรือรับชมบรกิารจำาก OTT 

ได้หลากหลายโดยมีค่าใช้จำ่ายในการใช้บริการท่ีต�่า หรือบางส่วน

สามารถใช้บริการได้ฟรีแต่ต้องรับชมโฆษณาหรือมีการให้ข้อมูลส่วน

บุคคลแก่แพลตฟอร์ม ตลอดจำนการเกิดขึ�นของสินค้าและบริการใน 

รูปแบบใหม่ ๆ ท่ีอาจำจำะสามารถมาทดแทนรูปแบบการให้บริการของ

บริษัทมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ�น เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน

ดาวเทียม
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 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจำิทัลส่งผลถ่งการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สินค้าและบริการ ด้วยลูกค้ามี 

ทางเลือกกว้างขวางส�าหรับบริการในรูปแบบใหม่ ๆ  ในโลกดิจิำทัล และ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจำของบริษัท ท่ีต้องมีการ

ลงทุนและพัฒนาด้านโครงข่ายตลอดเวลา รวมทั�งการพัฒนาและ 

น�าเสนอสินค้าและบริการท่ียังสามารถสร้างรายได้และตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคให้ ได้มากท่ีสุด ซ่่งบริษัทต้องปรับตัว 

ต่อความท้าทายนี�เพื่อรักษาฐานลูกค้า สามารถสร้างการเติบโต 

ของรายได้ และรักษาการเติบโตในระยะยาว 

 เอไอเอสมีแผนจัำดการความเส่ียง ดังนี�

• ก�าหนดกลยุทธ์ทั�งในระยะสั�นและระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี

• มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจำใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ 

ในระยะยาวให้กับบริษัท โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจำด้านดิจำิทัล 

ร่วมกับผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

เช่น ธุรกิจำคลาวด์, IoT, ธุรกิจำด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber 

Security), ธุรกิจำดิจิำทัลท่ีเกี่ยวกับการเงิน (Digital finance) 

เป็นต้น

• พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิำทัล เช่น

๐ น�าเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคล่ือนที่ อินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง และดิจำิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบใหม่ท่ีให้มูลค่าเพ่ิม

เพื่อลดความซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จำ่ายแก่ลูกค้า และเพ่ิม

สิทธิประโยชน์เพื่อด่งดูดลูกค้า

๐ เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าด้วยเครื่องมือ Data Analytics เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์

และบริการท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

๐ พัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจำิทัล 

เช่น การเลือกใช้สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ติดตั�ง 

ช่องทางการให้บริการผ่าน AI หรอื Chatbot การประยุกต์ใช้

กระบวนการท�างานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process 

Automation) ในการให้บริการลูกค้า

๐ พัฒนาระบบโครงข่ายการให้บริการ ระบบการบริการลูกค้า

และระบบสนับสนุนให้อยู่บนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น คลาวด์

เทคโนโลยี

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของพนักงานเพ่ือให้พร้อมส�าหรับการด�าเนินการหรือสนับสนุน

กลยุทธ์ของบริษัท

• ลงทุนเพื่อการวิจำัยและพัฒนานวัตกรรมโดยแสวงหาแนวโน้ม 

และทิศทางการเปล่ียนแปลงของโลกเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง รวมถ่ง

สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและพันธมิตรทางธุรกิจำ 

เพ่ือวจิำัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลกระทบที่อาจำเกิดข้ึน 
จำากความเสำี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเสำี่ยงจำากปี 2563

รายได้ทางการเงิน, ภาพลักษณ์
ชื่อเสียง และส่วนแบ่งการตลาด

ไม่เปล่ียนแปลง

3. ความเส่ีำยงในด้านความพร้อมของบคุลากรเพื่อรองรบัการปรบัตัว 

ของธุรกิจำเข้าสำู่ยุคดิจำิทัล

 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วร่วมกับการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่งผลให้บริษัทต้องพฒันาขีดความสามารถ

ขององค์กรและพนักงานในการคิดค้นและพัฒนาสินค้าบริการ 

ในรูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองต่อสภาวะตลาดท่ีไม่หยุดน่ิง ซ่่งหาก

บริษัทไม่สามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถของพนักงาน 

ให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในบริบทโลก บริษัทอาจำสูญเสีย

ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจำในปัจำจุำบัน รวมถ่งธุรกิจำท่ี

จำะเกิดขึ�นใหม่ในอนาคต 

 เอไอเอสมีกระบวนการจัำดการความเส่ียง ดังนี�

• มุ่งเน้นสร้างความหลากหลายของพนักงาน โดยสรรหาพนักงาน

ท่ีมีทักษะด้านใหม่ท่ีตรงตามทิศทางธุรกิจำในด้านใหม่ ๆ ของบริษัท 

เช่น data analytics, AI, digital business

• พัฒนาทักษะใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับการด�าเนินธุรกิจำขององค์กร 

ในอนาคต โดยร่วมมือกับสถาบันระดับโลกท่ีมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน เพื่อวางรากฐานพฒันาความรูแ้ละเตรียมความพร้อม

แก่พนักงานในการด�าเนินธุรกิจำด้านดิจำิทัล 

• วางแผนการสืบทอดต�าแหน่งท่ีส�าคัญ (Succession plan)  

โดยมีแนวทางการพัฒนาการเติบโต (Career Model) ท่ีชัดเจำน 

และเปิดโอกาสท่ีหลากหลายในการเติบโตในองค์กร เพื่อสร้าง

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ

• สรา้งวฒันธรรมองคก์ร (Culture) มุง่สูย่คุดิจำทิลัใหอ้งคก์รมคีวาม

คล่องตัว (Agility) และสร้างพนักงานให้เป็นคนที่มีพลัง มีความ

สามารถ พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และมีจำริยธรรมในการท�างาน 

(FIT FUN FAIR)

ผลกระทบที่อาจำเกิดข้ึน 
จำากความเสำี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเสำี่ยงจำากปี 2563

ภาพลักษณ์ชื่อเสียง  
และส่วนแบ่งการตลาด

ไม่เปล่ียนแปลง
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สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



4. ความเส่ีำยงจำากการต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain)

 การขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของเอไอเอสต้องอาศัยการจัำดหา

อุปกรณ์โครงข่ายและสถานีฐานจำากผู้ขายหลักไม่ก่ีรายในตลาดโลก  

ซ่่งมีผู ้ผลิตจำากประเทศจีำนและกลุ ่มประเทศยุโรปเป็นหลัก โดย

มากระบบโครงข่ายโทรคมนาคมมักจำะใช้ผู ้ผลิตเพียง 1-2 ราย 

เน่ืองจำากต้องอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะด้านท่ีต้องท�างานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการพื�นท่ีท่ัวประเทศ รวมไปถ่ง

การใช้บริการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐาน ในช่วง 

สองถ่งสามปีท่ีผ ่านมานโยบายและความสัมพันธ์ทางการค้า 

ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจำีนและประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีความขัดแย้งและก่อความต่งเครียดมากขึ�น รวมถ่งสถานการณ์

การขาดแคลนชิปประมวลผล (Chipset) ท่ัวโลก อันเน่ืองมาจำาก

ผลกระทบในระบบห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) จำาก

การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้

อาจำมีความเส่ียงจำากการที่ผู ้ผลิตอุปกรณ์โครงข่าย ไม่สามารถ 

ส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามท่ีตกลงไว้  ซ่่งอาจำส่งผลกระทบต่อ

การขยายโครงข่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 

 เอไอเอสมีกระบวนการจัำดการความเส่ียง ดังนี�

• ก�าหนดนโยบายการจัำดซื�อ/จัำดจำ้าง จำากผู้ขาย/ผู้ ให้บริการแบบ 

Multi-vendor ส�าหรับอุปกรณ์และการบริการท่ีส�าคัญ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกดิการพึ่งพาผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใดรายหน่ง่เป็นหลัก

• จำัดเตรียมรายชื่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ท่ีผ่านกระบวนการคัดเลือก

ตามมาตรฐานท่ีบริษัทก�าหนดเพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการได้ 

หากผู้ขาย/ผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ 

• ควบคุมปริมาณอุปกรณ์ส�ารอง อะไหล่ และ/หรือ สินค้าคงคลัง  

ให้อยู่ปริมาณทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกดิปัญหาการขาดแคลน 

อุปกรณ์/สินค้าหลักท่ีส�าคัญ 

• จำดัท�าสญัญาระยะยาว (Frame Contract) กบัผูข้าย/ผู้ให้บริการหลกั

• ศ่กษาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เพื่อลดการพึ่งพาอุปกรณ์ชนิดใด 

ชนิดหน่่งเป็นหลัก

ผลกระทบที่อาจำเกิดข้ึน 
จำากความเสำี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเสำี่ยงจำากปี 2563

รายได้ทางการเงิน การหยุดชะงัก
ทางธุรกิจำและ/หรือภาพลักษณ์

ชื่อเสียง

ไม่เปล่ียนแปลง

5. ความเส่ีำยงจำากปัจำจำัยทางเศรษฐกิจำและการเมือง

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจำและการเมือง อาจำส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานของบริษัทได้ทั�งในเชิงของโอกาสและอุปสรรค  

เนื่องด้วยการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานภายในระบบ

เศรษฐกิจำของประเทศ ทีม่ผีลกระทบต่อก�าลังการซื�อของผู้บริโภคและ

ภาคธุรกิจำต่าง ๆ  รวมถง่การจ้ำางงานและการท่องเท่ียว ซ่ง่ปัจำจำยัเหล่านี� 

มีผลต่อรายได้ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ท�าให้โดยปกติแล้ว

ทิศทางและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจำะมีความ

สอดคล้องกับอัตราการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจำท่ีวัดโดยผลิตภัณฑ์

มวลรวมประชาชาติ (GDP)

 อย่างไรก็ตาม ปัจำจุำบันการใช้งานการส่ือสารโทรคมนาคมทั�งระบบ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง รวมถ่งบริการ

ด้านการเชื่อมต่อดาต้าให้กับลูกค้าองค์กรธุรกิจำ ถือเป็นส่วนหน่่ง

ในชีวิตประจำ�าวันของประชาชนและภาคธุรกิจำ อีกทั�งอัตราค่าบริการ 

โทรคมนาคมในปัจำจุำบันถอืได้ว่าอยูใ่นระดบัท่ีเข้าถ่งได้ง่าย (Affordable  

price) ท�าให้ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจำบริษัทได้รับผลกระทบจำาก

ความเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจำและการเมืองในระดับท่ียอมรับได้ 

 เอไอเอสมีกระบวนการจัำดการความเส่ียง ดังนี�

• มีสินค้าบริการท่ีหลากหลายระดับราคาและรูปแบบให้ผู้บริโภค

เลือกได้ตามก�าลังซื�อและการใช้งานท่ีหลากหลาย รวมถ่งมีสินค้า

บริการที่เจำาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะให้ตรงความต้องการ

• มีช่องทางการจำัดจำ�าหน่ายให้ลูกค้าเข้าถ่งสินค้าบริการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว ทั�งช่องทางท่ีเป็นร้านค้าและช่องทางออนไลน์  

รวมถ่งตัวแทนจำ�าหน่าย

• เสริมสินค้าบริการมูลค่าเพิ่มประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต

ประจำ�าวันเพ่ือการใช้งานท่ีหลากหลายของลูกค้า เช่น วิดีโอ

แพลตฟอร์มส�าหรับการรับชมส่ือบันเทิง บริการประกันภัย  

การเข้าถ่งบริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น

ผลกระทบที่อาจำเกิดข้ึน 
จำากความเสำี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเสำี่ยงจำากปี 2563

รายได้/ ค่าใช้จำ่ายทางการเงิน ไม่เปล่ียนแปลง

6. ความเสำี่ยงจำากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย

และระบบงานสำ�าคัญ

 ด้วยบรกิารโทรคมนาคมเป็นบริการจำ�าเป็นพื�นฐานส�าหรบัการติดต่อ

ส่ือสารของประชาชนและธุรกิจำ หากกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ 

หรือเหตุการณ์ความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ี ไม่อยู่ในการควบคุมของ

บริษัท อาจำส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลักด้าน

โครงข่าย และเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจำ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ความต่อเนื่องของการส่งมอบบริการให้ลูกค้า ภาพลักษณ์บริษัทและ

ความเชือ่ม่ันของลูกค้า รายได้ท่ีอาจำสูญเสียจำากความไม่ต่อเนือ่งของ

บริการ รวมถ่งค่าใช้จำ่ายในการชดเชยให้กับลูกค้าตามกฎหมาย และ

ค่าใช้จำ่ายในการกู้สถานการณ์ให้กลับเป็นปกติ
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สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



 เพื่อให้ม่ันใจำว่าบริษัทจำะสามารถส่งมอบบริการให้ลูกค้าได้อย่าง 

ต่อเน่ือง เอไอเอสมีกระบวนการจัำดการความเส่ียง ดังนี�

• สร้างระบบส�ารองท่ีจำ�าเป็นในบางส่วนเพื่อรองรับ (Redundancy 

and Backup) ระบบปฏิบัติงานหลักท่ีส�าคัญและจำ�าเป็นในการให้

บริการลูกค้า 

• มีระบบและกระบวนการติดตามตรวจำสอบคุณภาพและการท�างาน

ของโครงข่ายให้มีความเสถียรและสามารถแก้ ไขปัญหาได้อย่าง

ทันท่วงที

• มีแผนการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบในส่วนต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ

อย่างต่อเน่ือง

• วางแผนเพื่อลดผลกระทบจำากความเส่ียงท่ีอาจำเกิดขึ�นจำาก 

ภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ด�าเนินการติดตั�งเสาสัญญาณ

ตามมาตรฐานการออกแบบ EIA-222C ให้สามารถรองรับ

ความแรงลมในระดับท่ีสูงกว่าข้อมูลความแรงลมท่ีเคยเกิดขึ�น 

ในประเทศไทย การยกความสูงของสถานีฐานโดยใช้ข้อมูลอ้างอิง

จำากอุทกภัยร้ายแรงสุดในปี 2554 เป็นต้น 

• ก�าหนดนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ (Business 

Continuity Management: BCM Policy) ทั�งระดับองค์กรและ

ระดบัหน่วยงาน โดยให้มีการซกัซ้อมและทบทวนแผนความต่อเน่ือง

ทางธรุกิจำอย่างสม�า่เสมอ ซ่่งได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลด้าน

การบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกิจำ ISO 22301:2012 Business 

Continuity Management System ในฐานะท่ีได้พฒันาระบบการ

บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจำอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยพิบัติ 

ผลกระทบที่อาจำเกิดข้ึน 
จำากความเสำี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเสำี่ยงจำากปี 2563

รายได้ ภาพลักษณ์ชื่อเสียง  และ 
การด�าเนินการไม่ได้ตามแผนงาน

ไม่เปล่ียนแปลง

7. ความเสำีย่งด้านการปกป้องข้อมลูส่ำวนบคุคล (Risk of Data Privacy)

 เอไอเอสด�าเนินธุรกิจำท่ีให้บริการแก่ลูกค้าทั�งรายบุคคลและลูกค้า

ธุรกิจำจำ�านวนมาก และจำ�าเป็นต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่ีจำ�าเป็นส�าหรับการให้บริการลูกค้าและการพัฒนาคุณภาพบริการ

อย่างต่อเน่ือง ความเส่ียงอันเกิดจำากการรั่วไหลของข้อมูลส่วน

บุคคลของลูกค้าจึำงเป็นประเด็นส�าคัญและต้องอาศัยการบริหาร

จำัดการอย่างรัดกุม รวมถ่งความเส่ียงที่อาจำเกิดจำากการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนจำากการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีการร้องขอจำากหน่วยงาน

ภาครัฐ และความเส่ียงในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด

ของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) และ General 

Data Protection Regulation (GDPR)

 เอไอเอสมีแผนจัำดการความเส่ียง ดังนี�

• จำัดตั�ง Data Protection Office (DPO) เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง

ท่ีรับผิดชอบดูแลและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

ให้ม่ันใจำว่าบริษัทมีกระบวนการจำัดการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีรัดกุม

• ก�าหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ

ประกาศจำากภาครัฐสืบเน่ืองจำากกฎหมายต่าง ๆ 

• ก�าหนดกระบวนการจัำดการข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถ่งข้อมูล

ท่ีรัดกุม ออกแบบมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และมีการสอบทาน

อย่างสม�่าเสมอ

• ในกรณีที่บริษัทจำ�า เป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ 

หน่วยงานรัฐตามท่ีร้องขอ บริษัทมีกระบวนการตรวจำสอบอ�านาจำ

ทางกฎหมายและพจิำารณาเนื�อหาของข้อมูลให้เป ็นไปตามท่ี

กฎหมายก�าหนด และจำะต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธส่ิวนบุคคล

• มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจำากลูกค้าในกรณีท่ีมีข้อมูลรั่วไหล

หรือได้รับผลกระทบ รวมถ่งกระบวนการจำัดการและเยียวยา

ผลกระทบที่อาจำเกิดข้ึน 
จำากความเสำี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเสำี่ยงจำากปี 2563

ภาพลักษณ์ของบริษัท / บทปรับ
จำากหน่วยงานก�ากับดูแล

ไม่เปล่ียนแปลง

ความเสำี่ยงด้านการเงิน

1. ความเส่ีำยงจำากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

ต่างประเทศ

 เอไอเอสมีรายรับและรายจำ่ายบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศ 

จำากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) และ

จำากการซื�ออุปกรณ์โครงข่ายต่าง ๆ ดังนั�นความผันผวนจำากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึำงอาจำส่งผลกระทบต่อรายรับและ

รายจำ่ายของบริษัท

 เอไอเอสมีกระบวนการจัำดการความเส่ียง ดังนี�

• มีนโยบายในการปกป้องความเสี่ยงจำากอัตราแลกเปล่ียน ผ่าน 

การใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียง เช่น สัญญา

ซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยก�าหนด

อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าไว้ ณ วันท่ีท�าสัญญาเพื่อการส่งมอบ 

ในอนาคตตามจำ�านวนเงนิ สกุลเงิน ในระยะเวลาท่ีระบุไว้ โดย

พิจำารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเส่ียงเพ่ือลดการเกิดผล   

กระทบต่อก�าไรของบริษัท

• การช�าระค่าสินค้าและบริการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยการ

ใช้เงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีมีอยู่ (Natural Hedge)

ผลกระทบที่อาจำเกิดข้ึน 
จำากความเสำี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเสำี่ยงจำากปี 2563

รายได้/ ค่าใช้จำ่ายทางการเงิน ไม่เปล่ียนแปลง

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 55

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



2.  ความเส่ีำยงจำากการท่ี ไม่มีข้อก�าหนดให้ต้องด�ารงอัตราสำ่วน

ทางการเงิน 

 ตามเง่ือนไขสญัญาเงินกูข้องบริษทั รวมถง่ข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธขิอง

ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถอืหุ้นกู้ทีม่ไิด้มข้ีอก�าหนดเง่ือนไขทางการเงิน (Debt 

Covenant Ratio) ให้บริษัทต้องด�ารง อาจำเป็นผลให้บริษัทสามารถ 

ก่อหนี� ได้โดยไม่จำ�ากัดและมีผลต่อความสามารถในการช�าระหนี� ได้ 

อย่างไรกต็าม บริษทัมคีวามระมดัระวงัในการก่อหนี� โดยจำะมกีารศก่ษา

วิเคราะห์ถ่งความจำ�าเป็นของการก่อหนี�นั�นเป็นไปเพ่ือการลงทุนใน

กจิำกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ โอกาสและการสร้างรายได้และก�าไรเพ่ือ

สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจำในระยะยาว การวิเคราะห์และวางแผน

กระแสเงินสดท่ีเหมาะสมและสมดลุในระยะยาว และความสามารถในการ

ช�าระภาระผูกพนัทางการเงิน และการพิจำารณาการกู้ยืมในวิธแีละต้นทนุ

ท่ีเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั บริษทัได้รบัการจัำด

อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงมายาวนานโดยบริษัทจำัดอันดับ

ชั�นน�าทั�งในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ ส้ินปี 2564 อนัดบัเครดติ

ของบริษทัอยูท่ี่ระดบั AA+(tha) โดย ฟิทช์เรทต้ิง ซ่ง่สะท้อนถง่ความ

สามารถในการช�าระดอกเบี�ยและคืนเงินต้นได้ในเกณฑ์สูง และมีฐานะ 

การเงินท่ีแข็งแกร่ง บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาอันดับความ 

น่าเชือ่ถอืเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับ

เหมาะสมและความแขง็แกร่งทางการเงินในระยะยาว โดยให้ความส�าคญั

กับการรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินท่ีเป็นเกณฑ์ส�าคัญในการ

พิจำารณาอนัดบัเครดติ เช่น อตัราส่วนหนี�สนิสทุธต่ิอก�าไรก่อนดอกเบี�ย

จ่ำาย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจำ�าหน่าย (Net Debt to EBITDA)  

ให้อยู่ในระดบัท่ีดกีว่าเกณฑ์ท่ีบริษทัจำดัอนัดบัก�าหนด

ผลกระทบที่อาจำเกิดขึ้น
จำากความเส่ีำยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสำี่ยงจำากปี 2563

รายได้ / ฐานะการเงิน / ค่าใช้จำ่าย
ทางการเงิน

ความเส่ียงใหม่ในปี 2564

ความเสำี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

1. ความเสำี่ยงจำากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสำโคโรนา 2019 

(COVID-19) ต่อระบบเศรษฐกิจำและสำังคม

 จำากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในสองปท่ีีผา่นมา สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้น

เศรษฐกิจำและสังคมของประเทศและของโลกในวงกวา้ง ในเชิงเศรษฐกิจำ 

ผลกระทบการระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่และการ 

กลายพันธุท่ี์คาดเดาไดย้ากท�าใหเ้กิดการชะงักงนัของหว่งโซอ่ปุทานท่ี

อาจำก่อให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อซ่่งกระทบต่อราคาสินค้าบริการส�าหรับ

ผู้บริโภค นอกจำากนั�น ปัญหาหนี�สิ้นท่ีเพิ่มสูงขึ�นของทั�ง ภาครัฐ 

เอกชน และครัวเรือน ก็เป็นอีกปัจำจำัยท่ีท�าให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจำ

ยังมีความไม่แน่นอน ซ่่งส่งผลกระทบต่อความม่ันใจำและก�าลังซื�อของ 

ผูบ้รโิภค รวมถง่ปญัหาความเล่ือมล��าของรายได ้นอกจำากนั�นประเด็น 

การใช้ชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) ส่งผลให้พฤติกรรมและ 

วิธีคิดของผู้บริโภคและภาคธุรกิจำเปลี่ยนแปลงไปจำากเดิม ซ่่งยังมิอาจำ

คาดเดาภาพท่ีชัดเจำนได้ถ่งการเปล่ียนแปลงท่ียังคงเกิดขึ�นต่อเน่ือง 

สถานการณ์นี�อาจำส่งผลต่อธุรกิจำของเอไอเอสในระยะยาวอย่างมี

นัยส�าคัญ ซ่่งเห็นได้จำากความต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีส่ือสาร

และเทคโนโลยีดิจำิทัลเพิ่มสูงขึ�น ในขณะท่ีช่องทางและวิธีการเข้าถ่ง

สินค้าบริการของผู้บริโภคปรับเข้าสู่ออนไลน์มากยิ่งขึ�น และมีความ 

ต้องการสินค้าและบริการท่ีตอบสนองเฉพาะบุคคลและทันท่วงที 

มากขึ�น (Personalized & Real-time) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจำของ 

เอไอเอสในภาพรวมท่ีต้องมองถ่งการสร้างรายได้จำากสินค้าและ

บริการในรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภคและ

ภาคธุรกิจำ นอกเหนือจำากนี�การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัท ท�าให้รูปแบบการด�าเนินงานของบริษัทมีการเปล่ียนแปลง

ไปเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ โดยค�าน่งถ่งความ

ปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก แต่ก็ยังต้องสามารถรักษาระดับ

การให้บริการสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ

พึงพอใจำสูงสุด

 เอไอเอสมีกระบวนการจัำดการความเส่ียง ดังนี�

• ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบดิจำิทัลเต็มรูปแบบ เช่น การเลือกซื�อ

สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ทดแทนการให้บริการท่ีหน้า

ร้านค้า บริการจำัดส่งสินค้า ให้บริการข้อมูลผ่าน AI หรือ Chatbot 

การประยกุต์ใชก้ระบวนการท�างานอตัโนมตัโิดยหุน่ยนต ์(Robotic 

Process Automation) ในการให้บริการลูกค้า เพื่อพัฒนา

ประสบการณ์ของลูกค้าให้สามารถเข้าถ่งบริการได้ง่ายขึ�นด้วย

ต้นทุนท่ีเหมาะสม

• น�าเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง และดิจิำทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบใหม่ท่ีให้มูลค่าเพิ่มเพื่อ

ลดความซบัซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่ำายแก่ลูกค้า และยังเป็นการเพิ่ม

สิทธิประโยชน์เพื่อด่งดูดลูกค้า

• น�าเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต

ในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ ท่ีเหมาะสมกับลูกค้าท่ัวไป และลูกค้า

องค์กร เช่น การท�างานจำากบ้าน (Work from home) การเรียน

การสอนผ่านระบบออนไลน์และพัฒนาบริการให้เข้าถ่งประชากร

ท่ีหลากหลายในเชิงสังคม

• พัฒนาระบบโครงข่ายสัญญาณ เพื่อให้สามารถรองรับความ

ต้องการการใช้งานด้านข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ�น

• จำัดตั�งศูนย์แจำ้งเหตุ COVID-19 ส�าหรับภายในบริษัท เพื่อติดตาม

สถานการณ์ รับแจำ้งเหตุ และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

• ก�าหนดมาตรฐานในการป้องกัน และรับมือการระบาดของโรคติด

เชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น จำัดให้มีการตรวจำวัด 

อุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร ก�าหนดแนวทางการท�าความสะอาดจุำดท่ี

มีการสัมผัสร่วม ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ท่ีมาติดต่อจำาก

ภายนอก เป็นต้น
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• ก�าหนดแนวทางใหพ้นกังานของบรษิทัปฏบิตังิานจำากท่ีบา้น (Work 

from home) ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรค โดยค�าน่งถ่งความ

ปลอดภัยของพนักงาน ควบคู่ไปกับการรักษาระดับการให้บริการ

อย่างต่อเน่ือง

2. ความเสำี่ยงท่ีอาจำเกิดจำากความเป็นไป ได้ในการควบรวมกิจำการ

ของคู่แข่ง

 จำากกรณีความเป็นไปได้ในการควบรวมกันของบริษัทคู่แข่ง อาจำ 

ส่งผลให้เกิดทั�งโอกาสและความเส่ียงต่อกลยุทธ์การด�าเนินงาน

ของเอไอเอส เน่ืองจำากจำ�านวนผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะ 

การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอาจำลดจำ�านวนลงจำาก 3 รายหลัก 

เหลือ 2 รายหลักที่มีส่วนแบ่งการตลาดใกล้เคียงกัน การควบรวม

ของคู่แข่งอาจำส่งผลให้สถานะทางการเงิน รวมถ่งความสามารถ 

ในการแข่งขันและการลงทุนของคู่แข่งเปล่ียนแปลงไปจำากเดิม จำึงอาจำ

ก่อให้เกิดสภาวะตลาดและการแข่งขันท่ีเปล่ียนแปลงไป และอาจำส่งผล

ต่อแนวทางการก�ากับดูแลของกสทช.ท่ีมีต่ออุตสาหกรรม รวมไปถ่ง

อาจำกระทบต่อมุมมองท่ีผู้บริโภคมีต่อผู้ให้บริการ ซ่่งเอไอเอสต้อง 

เตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว

 เอไอเอสมีกระบวนการจำัดการความเส่ียง ดังนี�

• คณะผู้บริหารมีการจำัดตั�งวาระการประชุมเฉพาะกิจำเพื่อพิจำารณา

สถานการณ์และเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการ

ด�าเนินงานของบริษัท

• ศ่กษากฎระเบียบ และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวม

ทั�งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีก�ากับดูแล เพื่อ

ติดตามความเคล่ือนไหวและมุมมองของภาครัฐ รวมถ่งสร้าง

ความพร้อมของบริษัทที่จำะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงด้าน

กฎระเบียบ

• มุ่งม่ันพัฒนาเทคโนโลยีและขยายโครงข่ายในการให้บริการของ

บริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นความเป็นผู้น�าในการให้บริการท่ีมี

คุณภาพสูง เพื่อสร้างความมั่นใจำให้กับผู้ใช้บริการ

• สร้างความพร้อมขององค์กรในการปรับตัว เพื่อน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ท่ีจำะตอบสนองความต้องการและ

ความพึงพอใจำของลูกค้าที่เปล่ียนไป

3. ความเสำี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสำารสำนเทศและ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเอไอเอส เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในรูปแบบใหม่และปรับปรุง

การให้บริการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน 

ยุคดิจำิทัล จำ�าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ด้านดิจำิทัลและระบบ

สารสนเทศ (IT system) ท่ีหลากหลาย ซ่่งความซับซ้อนของการใช้

และเชื่อมต่อเทคโนโลยีและระบบงานต่าง ๆ อาจำส่งผลให้เกิดความ

เส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพิ่มขึ�น ทั�งท่ีเกิดจำาก

ความซับซ้อนของเทคโนโลยี และความรู้ความสามารถของพนักงาน

ท่ีจำะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจำนความ

บกพร่องของระบบท่ีอาจำเปิดโอกาสให้ผู้ ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถ่ง

ข้อมูลในระบบหรือจำากภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ระบบ

ความปลอดภัยของสารสนเทศหากไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ อาจำ

ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ โดยเฉพาะความปลอดภัยของ

ขอ้มลูส�าคญั รวมทั�งขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีอยูใ่นระบบ รวมถง่ภัยคกุคาม

ทางไซเบอร์ต่าง ๆ เช่น การก่อกวนเครือข่าย (DDoS Attack) การ

ปลอมหน้าเว็บไซต์ (Phishing) การติดตั�งโปรแกรมประสงค์ร้าย 

(Malware/Virus) เป็นต้น อาจำก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจำได้

 เอไอเอสมกีารทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ 

เพื่อให้ม่ันใจำว่าเอไอเอสสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ ดังนี�

• การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม และสอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ และ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• ขยายและพัฒนาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ 

ให้ครอบคลุมระบบงานท่ีส�าคัญของบริษัท เช่น มาตรฐานการ 

รกัษาความปลอดภยัการเขา้ใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศผา่น

ช่องทางจำากภายนอกส�านักงาน (Multi Factor Authentication)  

ขยายขีดความสามารถในการตรวจำจัำบภัยคกุคาม (Threat Hunting)  

เน้นการตรวจำจำับภัยคุกคามในเชิงรุก มุ่งเน้นเพื่อลดระยะเวลา 

ในการตรวจำจำบัและการจำดัการภยัคกุคามท่ีพบใหร้วดเรว็ ประยกุต์

ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) ในขั�นตอนการท�าตรวจำจำับและ

ตอบสนองต่อภัยคุกคาม เป็นต้น

• เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ เช่น 

ก�าหนดสิทธิการเข้าถ่งข้อมูลส�าคัญในระบบ ปรับปรุงพื�นที่ท�างาน

ท่ีมีการเข้าถ่งข้อมูลของลูกค้าเป็นแบบปิด สร้างความตระหนัก 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Awareness) แก่พนักงานทุก 

ระดับชั�น

• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยของ

ข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 

ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยบนคลาวด์  

การตรวจำสอบช่องโหว่และจำุดอ่อนของระบบ การวิเคราะห์และ

ตรวจำจัำบภัยคุกคาม เป็นต้น

• เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจำ ความตระหนักรู้ ให้แก่พนักงานและ

ผู้บริหารทุกระดับ ถ่งความส�าคัญในด้านความปลอดภัยไซเบอร์

อย่างต่อเน่ือง

• ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ให้สอดคล้องตามมาตรฐานโลก NIST Cybersecurity  
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Framework และผนวกกระบวนการดังกล่าวเข้ากับแผนรับมือ 

ภัยคุกคามระดับวิกฤติขององค์กร 

• ซักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบ

สม�่าเสมอทุกปี ครอบคลุมทั�งระดับพนักงานและ ผู้บริหารท่ี

เก่ียวข้อง 

4. ความเส่ีำยงจำากการเปล่ียนแปลงสำภาพภูมิอากาศ

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ถือเป็น

ปัญหาระดับสากลที่ทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะส�าหรับ

ประเทศไทยซ่่งเป็น 1 ใน 10 ประเทศท่ี ได้รับผลกระทบจำากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงสุดในโลก จำึงจำ�าเป็นต้องร่วมมือกับ

ประชาคมโลกโดยประกาศเป้าหมายท่ีไทยจำะปล่อยก๊าซเรือนกระจำก

สุทธิเป็นศูนย์ (net zero greenhouse gas emission) ภายในปี  

พ.ศ. 2608 พฒันาการดงักลา่วท�าใหป้ระเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging risks) ท่ีส่งผลให้

รฐับาลไทยตอ้งปรับนโยบาย โดยขณะนี�อยูร่ะหวา่งการออกกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรับแผน

พลังงานชาติเพื่อเตรียมความพร้อมให้การด�าเนินการสอดคล้อง

กับเป้าหมายใหม่ดังกล่าว

 ในฐานะบริษัทเอกชนผู้ ให้บริการดิจำิทัลไลฟ์รายใหญ่ของประเทศ

ก็จำ�าเป็นต้องเตรียมแผนปรับตัวและรับมือกับความเส่ียงซ่่งจำะ 

ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการด�าเนินการทางธุรกิจำทั�งทางตรง

และทางอ้อม ทั�งจำากแง่มุมความเส่ียงจำากภัยธรรมชาติ (Physical  

risks) และความเสี่ยงจำากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจำคาร์บอนต�่า  

(Transition risks)  ความเส่ียงดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจำะส่งผลกระทบ

ต่อธุรกิจำของเอไอเอสและห่วงโซ่อุปทานของบริษัททั�งระบบ เช่น การ

ดูแลรักษาโครงสร้างและอุปกรณ์โครงข่ายท่ีอาจำได้รับผลกระทบจำาก

ภัยธรรมชาติ ซ่่งจำะส่งผลให้ต้นทุนการท�าธุรกิจำเพิ่มขึ�น และอาจำท�าให้

มูลค่าของทรัพย์สินลดลงจำากความเสียหาย รวมถ่งการหยุดชะงัก

ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain disruption) ทั�งในด้านการขนส่ง

และการผลิตสินค้า

 เอไอเอสตระหนักถ่งความเสี่ยงและโอกาสต่อการด�าเนินธุรกิจำ 

จำากประเด็นดังกล่าว และมุ่งม่ันท่ีจำะเป็นส่วนหน่่งในการแก้ปัญหา 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เอไอเอสจำึงเริ่มน�าแนวคิดเรื่อง 

การก�าหนดเปา้หมายการลดกา๊ซเรอืนกระจำกอยา่งเปน็วทิยาศาสตร์ 

(Science-based Target) มาเป็นแนวทางในการวางแผนการลด

ก๊าซเรือนกระจำกอย่างรอบด้านโดยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน

อันเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก และการเตรียม

ความพรอ้มรองรบัผลกระทบจำากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ตลอดจำนการพัฒนาธุรกิจำท่ีจำะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจำกในภาคส่วนต่าง ๆ  ผ่านการด�าเนินการส�าคัญดังต่อไปนี�

• การสำง่เสำรมิประสำทิธภิาพพลงังาน โดยใชเ้ทคโนโลยกีารประหยดั

พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัำดการสถานีฐาน 

(Base stations) ท่ัวประเทศ รวมถ่งการใช้กระบวนการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) เพื่อบริหารจำัดการ 

ช่องสัญญาณ และจำัดสรรการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ส�าหรับศูนย์ข้อมูล

คอมพิวเตอร์ (Data Center) ควบคู่ ไปกับการบริหารการใช้

พลังงานท่ีเหมาะสมตามการใช้งานของลูกค้า

• การใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั�งแผงพลังงานแสงอาทิตย์

ส�าหรับสถานีฐานเพิ่มได้อีกและที่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และ

ชุมสาย

• การลดการใช้กระดาษ เอไอเอสน�าเทคโนโลยีดิจำิทัลมาใช้ในการ 

ท�าธรุกรรมตา่ง  ๆ  ทั�งในการด�าเนนิงานภายในองคก์ร การด�าเนนิงาน 

กบัพันธมติรทางธรุกจิำ รวมไปถ่งงานบริการลูกค้า ผ่านคอนเซ็ปต์  

Full-E ประกอบด้วย 4 บริการหลัก ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน  

My AIS ท่ีให้ลูกค้าตรวจำสอบค่าบริการ จำ่ายบิล สมัครและ 

ตรวจำสอบแพ็กเกจำได้ด้วยตนเอง 2)  บริการแสดงใบแจำ้ง 

ค่าบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill) 3) บริการออกใบก�ากับภาษี

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) และ 4) บริการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Payment) ซ่่งไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ แต่ยัง

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกได้อีกด้วย

• การพัฒนาบริการสำมาร์ทโซลูชั่น ให้องค์กรธุรกิจำสามารถตอบ

โจำทยก์ารท�างานในวถิใีหม ่และชว่ยบรหิารจัำดการระบบการท�างาน

ซ่่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และถือเป็นการช่วย

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกได้ด้วย เช่น บริการ Cloud Data 

Center ซ่่งได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงานมากเป็นพิเศษ 

และการใช้ 5G & IOT โซลูชันมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

การท�างาน เช่น ระบบโรงงานอัจำฉริยะ (Smart Factory) และ ระบบ

บริหารจำัดการอาคารอัจำฉริยะ (Smart Property & Building) ซ่่ง

ช่วยให้การ้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ�น และถือเป็นการลดการ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจำกได้ด้วย
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นโยบายและเป้าหมายการจำัดการด้านความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2564 ทั่วโลกยังคงเผชิญกับความท้าทายจำากสถานการณ ์

การแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ีเป็นตัวเร่งท�าให้เทคโนโลยีดิจำิทัลกลายเป็น

ปัจำจำัยส�าคัญในการด�าเนินชีวิตและการท�างานส�าหรับทุกคนในสังคมใน

หลายมิติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น สังคมไร้เงินสด การท�างานทางไกล  

การเรียนการสอนออนไลน์ รวมถ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีช่วยรับมือ 

สถานการณ์โควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจำากนั�น การเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและตลาดผู้บริโภค ยังคงเป็นประเด็น 

ความท้าทายและโอกาสส�าคัญท่ีผลักดันให้ธุรกิจำต้องปรับตัวให้เท่าทัน 

กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจำะเป็นการแข่งขนัจำาก

ธุรกิจำในรูปแบบใหม่ท่ีอาจำกระทบการสร้างรายได้บริการโทรคมนาคม 

แบบเดิม การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องผู้ ใช้บริการจำากภัย

ไซเบอร์ที่ลูกค้ามีความกังวลเพิ่มขึ�น ความเหล่ือมล��าในการเข้าถ่งและใช้

งานเทคโนโลยีดิจำิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต  

รวมถ่งประเด็นด้านสภาวะภูมิอากาศโลกท่ีเปลี่ยนแปลงฉับพลันท่ี 

ส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจำของเราจำ�าเป็นต้องค�าน่งถ่งการใช้พลังงานและ

กระบวนการก�าจัำดของเสียอย่างเหมาะสม ประเด็นเหล่านี�ทวีความส�าคัญ 

ขึ�นทั�งแรงผลักดนัจำากภาครฐั กลุ่มธุรกจิำด้วยกันเอง ผู้บริโภค และเจ้ำาของ

แหล่งเงินทุน ทุกวันนี�การท�าธุรกิจำให้ย่ังยืนส�าหรับเราจึำงไม่ใช่ทางเลือก

แต่เป็นส่ิงท่ีเราต้องปฏิบัติให้เกิดผลและสร้างแบบอย่างในฐานะที่เราเป็น

ผู้ให้บริการรายใหญ่และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจำ สังคม และส่ิงแวดล้อม

อย่างมาก

จำากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจำอย่างยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเน่ือง  

ส่งผลให้เอไอเอสได้รับการคัดเลือกและจำัดอันดับให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน

ทั�งในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ ดัชนีความย่ังยืนดาวน์โจำนส์ 

ทั�งในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging 

Market Index) ประจำ�าปี 2564 ในกลุ่มอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคม 

3 ปีติดต่อกัน FTSE4Good Emerging Index ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7  

ติดอยู่ในรายชื่อของหุ้นยั่งยืนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 และได้รับรางวัล Rising 

Star Sustainability Excellence จำากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รวมทั�งอยู่ในรายชื่อ ESG100 บริษัทจำดทะเบียนท่ีมีการด�าเนินงาน 

โดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 โดย

สถาบันไทยพัฒน์

เอไอเอสได้ก�าหนดทิศทางการท�าธุรกิจำอย่างยั่งยืนให้มีประเด็นท่ีชัดเจำน

เพ่ือการปฏิบัติให้เกิดผล โดยมองประเด็นต่าง ๆ ทั�งในแง่ความเสี่ยงและ

โอกาส ก�าหนดเป็น “แนวทางกลยุทธ์ 7 ด้าน สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจำ สังคมและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การมุ่งพัฒนา 

นวัตกรรมดิจำิทัล การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ ้มครองข้อมูล 

ส ่วนบุคคลของลูกค้า การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม  

การสร้างคุณค่าในการเข้าถ่งเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม การส่งเสริม

ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ การ

รับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถ่งการลดและก�าจำัดขยะ

อย่างถูกวิธี

เอไอเอสมีคณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน มีหน้าที่พิจำารณานโยบาย 

กลยุทธ์ เป้าหมายการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ความ

ย่ังยืน รวมถ่งสอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้าน 

การพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส (รายละเอียดเพิ่มเติม 

ท่ี One report หน้า 141 หัวข้อ ขอบเขตอ�านาจำหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย)

เอไอเอสให้ค�าม่ันสัญญาว่าเราจำะยังคงมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจำเพื่อสร้าง

คุณค่าในด้านธุรกิจำ สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้หลัก 

บรรษัทภิบาลท่ีดี สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวทาง 

ขององค์กรสหประชาชาติ เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 

และสร้างคุณค่าแก่สังคมไทยในทุกภาคส่วน มุ่งสู่การเติบโตร่วมกัน 

อย่างยั่งยืน 

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 59

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



กลยุทธ์ 7 ด้านสำู่การด�าเนินธุรกิจำอย่างยั่งยืน

พัฒนาและดูแลบุคลากร 
แบบองค์รวม
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเอไอเอส 
ให้มีความพร้อมต่อการรองรับการขยายตัว 
ของธุรกิจำโดยเฉพาะการด�าเนินธุรกิจำด้านดิจำิทัล

มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจำิทัล
สร้างสินค้าบริการผ่านนวัตกรรม 
ด้านดิจำิทัล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
คนไทย และเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจำ

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สำภาพภูมิอากาศ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกจำาก
กระบวนการด�าเนินธุรกิจำที่มีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ความปลอดภัยในการใช้
อินเทอร์เน็ตและสำังคมออนไลน์
มุ่งสร้างแบรนด์ที่ส่งเสริมการใช้
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

ด้านเศรษฐกิจำ ด้านสำังคม ด้านสำิ่งแวดล้อม

สำร้างคุณค่าให้แก่สำังคม 
ทุกกลุ่ม
ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชนและลดความเหล่ือมล��าทางสังคม
ด้วยโครงสร้างพื�นฐานและโซลูชั่น
ด้านดิจิำทัล

ปกป้องระบบสำารสำนเทศ 
และคุ้มครองข้อมูลสำ่วนบุคคล 
ของลูกค้า
พัฒนาระบบการป้องกันภัยไซเบอร ์
และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
ของลูกค้าท่ีเชื่อถือได้

ลดและก�าจำัดขยะอย่างถูกวิธี
ลดและรี ไซเคิลของเสียจำากการด�าเนิน
ธุรกิจำและส่งเสริมให้คนไทยร่วมก�าจำัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

1 3

4 5

6

72
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจำอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจำ ด้านสำิ่งแวดล้อม

1. มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจำิทัล
•  สร้างรายได้จำากนวัตกรรมด้านดิจำิทัลเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท ในปี 

2567

2. ปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
เป้าหมายปี 2567
•  ด�าเนินธุรกิจำเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง
•  สง่เสรมิศักยภาพในการรกัษาความปลอดภยัดา้นไซเบอรเ์พือ่ปกปอ้ง

โครงสร้างพื�นฐาน ระบบ และการบริการใหม่ ๆ ทั�งในด้านกระบวนการ
เทคโนโลยีและความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

•  เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการด�าเนินงานด้วยเทคโนโลยี 
Machine Learning และ Artificial Intelligent ส�าหรับกระบวนการ
เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินภัยคุกคาม พร้อมปรับกระบวนการด�าเนิน
การให้กระชับ รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Automation

•  กา้วเปน็หน่ง่ในผูน้�าในการใหบ้รกิาร CSOC ส�าหรบัลกูคา้องคก์ร เพ่ิม
ศกัยภาพการให้บริการ พฒันาบริการให้ค�าปรึกษาด้านการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

6. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายปี 2566
•  ลดความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก (GHG emissions 

intensity) โดยคิดจำากสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกทั�งทางตรง 
(GHG scope 1) และทางอ้อม (GHG scope 2) รวมกันต่อปริมาณ
การใช้งานดาต้า (tCO

2
e/terabit หรือ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ

เท่าต่อเทระบิต) ลงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558
•  เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 5 ของการใช้พลังงานรวม

7. การลดและก�าจำัดขยะอย่างถูกวิธี
เป้าหมายปี 2566
•  รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์จำากลูกค้าและสาธารณชน เพื่อเข้าสู่

กระบวนการรี ไซเคิล 360,000 ชิ้น
•  ลดสดัส่วนจำากกระบวนการรีไซเคลิขยะอเิลก็ทรอนกิส์ลงจำากร้อยละ 5 

ในปี 2561 เป็นร้อยละ 3
•  เปน็แบรนดผ์ู้ใหบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมอนัดบัหน่ง่ของไทย ท่ีใหค้วาม

เชื่อม่ันในด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในเรื่องการบริหาร
จำัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างการตระหนักรู ้ ให้คนไทย 
รวมถ่งการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิล
อย่างถูกวิธี

ด้านสำังคม

3. พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม
เป้าหมายปี 2567
•  สามารถสรรหาบุคลากรที่มีทกัษะใหม ่ๆ  ทางเทคโนโลยีดิจำิทลั ได้เพียง

พอต่อการเติบโตขององค์กร
•  ร้อยละ 85 ของกลุ่มพนักงาน Talent ยังคงท�างานกับองค์กร
•  รอ้ยละ 85 ของกลุ่มพนกังานปจัำจำบุนัไดร้บัการอบรมและพฒันาทกัษะ

ใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีดิจำิทัล

4. การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมทุกกลุ่ม
•  คนไทย 700,000 ราย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ�นด้วยดิจำิทัลแพลตฟอร์ม

ของเอไอเอสและพันธมิตร ภายในปี 2566

5. ความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์
เป้าหมายปี 2566
•  เป็นแบรนด์ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับหน่่งของประเทศไทยให้

ความเชือ่ม่ันในด้านความปลอดภยัและการใช้อินเทอร์เนต็อย่างเหมาะสม
•  ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัย แก่เยาวชนใน 1,500 โรงเรียน และปกป้องคนไทยจำากความ
เสี่ยงด้านไซเบอร์ด้วยเครื่องมือดิจำิทัล 290,000 ราย
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การจำัดการผลกระทบต่อผู้มีสำ่วนได้สำ่วนเสำียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจำ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจำ
เอไอเอสมุ่งม่ันในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ

ธุรกิจำและการรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาว โดยค�าน่งถ่งปัจำจำัย

ด้านความย่ังยืนและสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั�งนี� ได้ก�าหนดนโยบายและ

กลยุทธ์เพ่ือก�ากับดูแลการจัำดซื�อจัำดจำ้างเพื่อรักษาความสามารถในการ

แข่งขันทางธุรกิจำและมาตรฐานในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้า อีกทั�งยังให้ 

ความส�าคญัปัจำจัำยทางด้านเศรษฐกิจำ ส่ิงแวดล้อม สังคมและบรรษัทภบิาล 

ในทุกกระบวนการบริหารทั�งคู ่ค้ารายใหม่และคู่ค้าท่ีมีอยู่เดิม ถือเป็น

จำรรยาบรรณของเอไอเอสท่ีต้องปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงาน ดังนี�

• การจำัดซื้อจำัดจำ้างที่เป็นธรรม มุ่งเน้นด้านจำริยธรรมทางธุรกิจำ โปร่งใส 

ตรวจำสอบได้ ต่อต้านการทุจำริต ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและ

กฎหมายท่ีเกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั ตลอดจำนค�านง่ถง่ความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม การปฏิบัติต่อแรงงาน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และบริหาร

จำัดการคู่ค้าอย่างย่ังยืน

• การจำดัซือ้จำดัจำา้งท่ีเปน็มติรตอ่สิำง่แวดลอ้ม (Green Procurement) 

ก�าหนดคณุสมบัติด้านส่ิงแวดล้อมเป็นข้อก�าหนดของการประกวดราคา

หรือเป็นข้อก�าหนดท่ีพึงประสงค์ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าและบริการ 

• ก�าหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพช่องทางการจำัดจำ�าหน่าย  

ตั�งหลักเกณฑ์การวัดคุณภาพของช่องทางการจัำดจำ�าหน่ายต่าง ๆ  โดย 

มีมาตรฐานท่ีแตกต่างกันไปตามความสามารถในการด�าเนินงานของ

ช่องทางท่ีเป็นคู่ค้าหลัก เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

การให้บริการของช่องทาง เช่น

o ก�าหนดเงื่อนไขการคัดเลือกตัวแทนจำ�าหน่ายรายใหญ่

o ประกาศใช้ประมวลจำริยธรรมคู่ธุรกิจำกับคู่ค้าทุกราย

o ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานของตัวแทนจำ�าหน่าย

o มีหลักเกณฑ์การวัดคุณภาพในด้านการขายและการบริการ

o จัำดให้มีการประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการ

บริหารความเส่ียง

o ลงพื�นท่ีตรวจำสอบคู่ค้า ในกลุ่มท่ีเป็นคู่ค้าส�าคัญของบริษัท หรือคู่ค้า

ท่ีอาจำจำะมีความเส่ียงในประเดน็ทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมต่อการ

ด�าเนินงานของเอไอเอส

การคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินความเสำี่ยงด้านความยั่งยืน

ด้วยความมุง่ม่ันท่ีจำะร่วมมือกับคูค้่าเราใช้กระบวนการประเมินคูค้่าและการ 

ประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสมตลอดวงจำรชีวิตของคู่ค้า เริ่มต้นด้วยการ

รวมปัจำจำัยด้านความยั่งยืนในการเลือกคู่ค้า โดยจำะมีการประเมินประเด็น

ส�าคัญในการก�ากับดูแลธุรกิจำ สังคมและส่ิงแวดล้อม ตามขั�นตอนดังนี� 

1. การคัดกรองเบื้องต้น 

 คู่ค้าท่ีลงทะเบียนใหม่ทั�งหมดจำะได้รับการประเมินข้อมูลทางธุรกิจำขั�น

พื�นฐาน ตามปัจำจัำยด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถ่ง

การประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประวัติการทุจำริตและการ

ฉ้อโกง และการปฏิบัติตามจำรรยาบรรณคู่ค้าของเอไอเอส

2. การคัดกรองก่อนจัำดซ้ือจำัดจำ้าง

 ก่อนด�าเนินการจำัดซื�อจำัดจำ้างจำากคู่ค้ารายส�าคัญ เอไอเอสมีการ 

คัดกรองท่ีครอบคลุมทั�งด้านบรรษัทภิบาล การฉ้อโกงและการทุจำริต 

แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในการ

ท�างานและสุขภาพ และแนวปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อม ทั�งนี� เอไอเอสได้

ก�าหนดหลักจำรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้ารวมอยู่ในสัญญามาตรฐาน

ส�าหรับคู่ค้าทุกราย รวมถ่งข้อก�าหนดเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับ 

คู่ค้าเฉพาะกลุ่ม

3. การตรวจำสำอบและประเมินประจำ�าปี

 การประเมินและติดตามความเส่ียงด้านความย่ังยืนประจำ�าปีจำะ 

ด�าเนินการกับคู่ค้าท่ีมีอยู ่ทั�งหมด ผ่านการตรวจำประเมินด้วย

แบบสอบถาม การเยีย่มชมไซต์งาน และการสังเกตการณ์งานท่ีส�าคญั 

ตลอดจำนการประเมินความเข้าใจำของคู่ค้าเก่ียวกับจำรรยาบรรณ

ธรุกิจำของเอไอเอสประจำ�าปีโดยผูป้ระเมินอิสระ รวมถ่งขอความร่วมมอื 

ให้คู่ค้าโดยตรง (Tier 1) ท่ีเป็นคู่ค้ารายส�าคัญของเรามีการส่ือสาร

กับคู่ค้าท่ีท�าธุรกิจำด้วย (Tier 2) ถ่งแนวทางการด�าเนินธุรกิจำที่ย่ังยืน

 

4. การด�าเนินการแก้ ไขและติดตามผล 

 จำากการประเมินความเส่ียงโดยคะแนนและการจัำดล�าดับความส�าคัญ

ความเส่ียง คู่ค้าท่ีส�าคัญซ่่งระบุว่ามีความเส่ียงสูงด้านความย่ังยืน  

จำะต้องจำดัท�าแผนบรรเทาความเส่ียงพร้อมก�าหนดเวลาทีต่กลงกันไว้  

เพื่อให้แน่ใจำว่าความเส่ียงได้รับการจัำดการอย่างเหมาะสมภายใน

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ทั�งนี� เรามีการติดตามและตรวจำสอบ

การรายงานผลการปฏิบัติงานของปัญหาท่ีเก่ียวข้องเป็นประจำ�าเพื่อ

ให้แน่ใจำว่าความเส่ียงด้านความย่ังยืนได้รบัการจำดัการอย่างเหมาะสม
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การบริหารปัจำจำัยการผลิต การปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  

การขายและช่องทางการจัำดจำ�าหน่าย
บริการหลังการขาย กิจำกรรมสำนับสำนุนอื่น ๆ

• การจำดัหาอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์ส่ือสาร 
และคล่ืนความถี่ เพื่อ ให ้บริการโทรศัพท ์
เคลื่อนท่ี และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

• การจำัดหาอุปกรณ์โครงข ่ายท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัยตามมาตรฐาน และเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม โดยคัดเลือกคู่ค้าท่ีมีการพัฒนา
คุณภาพและเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ด�าเนิน
ธุรกิจำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ค�าน่งถ่ง
หลักสิทธิมนุษยชน ผลต่อส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในการท�างานตามมาตรฐาน

• การจำัดหาอุปกรณ์ส่ือสารท่ีผ่านการทดสอบ
มาตรฐานความปลอดภัย เช่น สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต และอุปกรณ์กระจำายสัญญาณ 
(router) ในหลากหลายระดับราคา เพื่อให้
ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถง่สินค้าและบริการ
ได้ท่ัวถ่ง

• ก า ร ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ กิ จำ ก า ร
โทรคมนาคมและใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
จำากภาครัฐ (กสทช.)

• การบริหารจัำดการระบบโครงข่าย ระบบ
สารสนเทศ และระบบปฏิบัติการต่างๆ

• การสรรหาพื�นท่ีตั�งสถานีฐานโดยประเมิน
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อม
สร้างสถานีฐานและโครงข่ายท่ีทนทานต่อภัย
ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศจำากภาวะโลกร้อน เช่น ภัยน��าท่วม และ
พายุ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง

• การวางโครงข่ายให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
มีคุณภาพท่ีดี มีมาตรฐานความปลอดภัย
พร้อมจำ�ากัดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดย
เน้นใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจำากการ 
ติดตั�งโซล่าเซลล์

• การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีนโยบาย 
กรอบการด�า เ นินงาน ผ ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 27001 ด้านระบบบริหาร
จำัดการ ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และ
มีกระบวนการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคาม
แบบ 24x7

• การบริหารจัำดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิด
จำากการด�าเนินธุรกิจำ โดยคัดเลือกคู่ค้าท่ีได้
รับอนุญาตเพ่ือน�าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่
กระบวนการก�าจำัดอย่างถูกวิธี

• การวิจำัยและพัฒนาสินค้าบริการดิจำิทัลท่ี
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเตบิโตของธรุกิจำ 
รวมถ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจำและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวม

• การร่วมมือกับคู ่ค ้าในหลากหลายธุรกิจำ
อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาสินค้าบริการท่ี 
ตอบโจำทย์การใช้ชีวิตและการท�าธุรกิจำในยุค
ดิจำิทัล

• การรักษามาตรฐานและควบคุมความ
ปลอดภัยในงานติดตั�งบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงของผู้รับเหมาช่วง

• การบริหารช่องทางการจำัดจำ�าหน่ายให้ลูกค้า
ได ้ ใช ้บริการอย่างเหมาะสม ทั�งช ่องทาง
ออนไลน์และออฟ ไลน์ รวมถ่งการตรวจำสอบ
และควบคุมคุณภาพตัวแทนจำัดจำ�าหน่าย และ
มีโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม

• การท�าการตลาดและให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า
และบริการอย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนและ
ก�าหนดราคาอย่างเป็นธรรม

• การให้บริการลูกค้าหลังการขาย เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจำ โดยมีช่องทางท่ีหลากหลาย 
เช่น เอไอเอสช้อป คอลเซ็นเตอร์ และโซเชียล 
มีเดียต่าง ๆ

• การคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  
โดยมีนโยบายและกระบวนการก�าหนดการ 
เข ้าถ่งและการใช ้ข ้อมูลลูกค้า พร้อมจำัด 
ช่องทางรับข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้า

• การรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า โดย 
จำดักลุ่มตามการใช้งานและความต้องการ เพื่อ
น�าเสนอสทิธปิระโยชน์เน้นสร้างความสัมพนัธ์
และรักษาฐานลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

• ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ โดย 
การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันภัยไซเบอร์  
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภยัและเหมาะสม  
และการก�าจัำดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถกูต้อง

• การบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ี มีความ
เป็นธรรมและมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการเติบโต
ธุรกิจำ มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม  สร้างความปลอดภยัและสุขอนามัย
ท่ีดีในการท�างาน

• ก า ร บ ริห า ร ร ะ บ บ บั ญ ชี ก า ร เ งิน ท่ี เ ป ็ น ท่ี 
เชื่อถือได้ มีความถูกต้องโปร่งใส มุ ่งเน้น 
ให้เกิดความม่ันคงทางการเงินเพ่ือสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจำ

• การก�ากับดแูลกิจำการท่ีดตีามหลักธรรมาภบิาล 
และจำริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจำ
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การวิเคราะห์ผู้มีสำ่วนได้เสำียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจำ 

กลุ่มผู้มีสำ่วนได้เสำีย ช่องทางและความถ่ี ความคาดหวัง การตอบสำนอง

ชุมชนและสำังคม • หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ ซ่่งมีช่องทางหลากหลาย 
ให้ติดต่อ ดังนี� 
1 Line Official Account: มิตรชมุชนให้ความรู ้ข้อมูล

ข่าวสาร และการตอบค�าถามเกี่ยวกับความรู้เรื่อง
คล่ืนวิทยุและสัญญาณจำากสถานีฐาน

2) การส่ือสารและให้ข้อมูลเก่ียวกบัการใช้แอปพลิเคชนั 
อสม.ออนไลน์ ได้แก่ Line Official Account:  
@aorsormor, Facebook Fan Page, Hotline 
ผ่านสายด่วน โทร. 0-62520-1999 (ทุกวัน เว้น 
วันหยุดราชการ)

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผ่าน Call Center  
โทร. 0-2029 -5555 (ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ)

• บริการส่ือสารโทรคมนาคมและช่องทางการให้บริการท่ีมี
คุณภาพและครอบคลุมในพื�นที่ชุมชน 

• การมีเทคโนโลยทีีทั่นสมัยท่ีช่วยพฒันาคณุภาพชวีิตของคนใน
ชุมชนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริหารจัำดการข้อมูล 
เช่น บริการด้านสาธารณสุขผ่านแพลตฟอร์มดิจิำทัล การใช้
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
เป็นต้น

• ความปลอดภัยต่อสุขภาพจำากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีส่งจำาก 
เสาส่งสัญญาณ

• การได้รับการสนับสนุนหรือรับความช่วยเหลือท่ัวไปแก่ชุมชน
ยามภัยพิบัติ หรือสถานการณ์คับขับ

• โครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์
ครอบคลุมกว่า 7 ล้านครัวเรือนใน 50 กว่าจัำงหวัด และมีแพ็กเกจำราคาท่ีหลากหลายเหมาะสม

• ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมสาธารณสุขไทย และลดการระบาดของโรคโดยให้สามารถเข้าถ่ง
เทคโนโลยีผ่านโครงการ อสม. ออนไลน์ 

• ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้งานดิจำิทัลเพื่อการตลาดออนไลน์แก่กลุ่มวิสาหกิจำชุมชน พร้อมส่งเสริม
ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์

• การให้ความรู ้ความเข้าใจำแก่ชุมชนและผู ้น�าชุมชน เก่ียวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพจำากคล่ืน 
แม่เหล็กไฟฟ้าท่ีส่งจำากเสาส่งสัญญาณ พร้อมมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม

• สนับสนุนชุมชนยามเกิดภัยพิบัติ เช่น ภัยน��าท่วม ภัยหนาว 
• การเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการตอบสนองความคาดหวงัของชมุชน และโทรติดต่อประสานงานแบบตัวต่อตัว 

อย่างสม�่าเสมอในช่วงการระบาดของโควิด 19 ท่ีท�าให้ ไม่สามารถลงพื�นท่ีท�ากิจำกรรมร่วมกับชุมชนได้

ลูกค้าท่ัวไป • AIS Call Center เป็นช่องทางหลักในการรับผล
ประเมินความพึงพอใจำจำากลูกค้า ความเห็น ข ้อ
แนะน�าติชม ต่อการให้บริการของพนักงาน ผ่านระบบ
อัตโนมัติ IVR และแชทบอท (ทุกวัน)

• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 08-0000-9263 (ทุกวัน)

• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุด
• คณุภาพสัญญาณเครือข่ายทั�งมือถอืและอินเทอร์เน็ตบ้าน และ

คุณภาพการให้บริการผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ รวมถ่งความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อและเข้าถ่งบริการได้หลากหลายช่องทาง

• ความโปร ่งใสและความชัดเจำนในการให ้ข ้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ทั�งด้านราคา และการส่งเสริมการขาย 
รวมถ่งพนักงานสามารถแนะน�าการแก้ ไขปัญหาและติดตาม
ผลจำนแล้วเสร็จำ ภายใต้ระยะเวลาท่ีก�าหนด พร้อมแจำ้งให้ลูกค้า
ทราบ

• มีนโยบาย กลยุทธ์ และกระบวนการท่ีรดักมุเพื่อดแูลด้านความปลอดภยัไซเบอร์และการปกป้องข้อมลูส่วน
บุคคล รวมถ่งมีหน่วยงานก�ากับดูแลด้วยความโปร่งใส นอกจำากนั�น ยังมีการจำัดอบรมและทดสอบความรู้
ของพนักงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถปกป้องข้อมูลลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• มีกระบวนการตรวจำสอบและวัดผลคุณภาพการให้บริการอย่างสม�่าเสมอ พร้อมพัฒนาระบบตอบรับ
อัตโนมัติ (IVR: Interactive Voice Response) ให้สามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• ให้ความรูแ้ก่พนักงาน Call center และปรบัปรงุกระบวนการท�างาน เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้รวดเรว็ 
มีประสิทธิภาพ โดยให้ลูกค้าตรวจำสอบสถานะการด�าเนินการผ่านระบบอัตโนมัติ
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กลุ่มผู้มีสำ่วนได้เสำีย ช่องทางและความถ่ี ความคาดหวัง การตอบสำนอง

ลูกค้าองค์กร • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เช่น AIS 
Call Center และเว็ปไซด์เอไอเอส บิสซิเนส (ทุกวัน)

• การประเมินความพึงพอใจำของลูกค้าในการติดต่อ
ผ่านช่องทางให้บริการต่างๆ เช่น เจำ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย
กลุ่มลูกค้าองค์กร, AIS Call Center ทีมงานติดตั�ง 
ICT Solution และ ICT Service Desk (ให้ค�าปรึกษา
ด้านเทคนิค) รวมถ่งช่องทางออนไลน์ เช่น e Business 
Portal (เดือนละ 1 ครั�ง)

• การประเมินความพึงพอใจำของลูกค้าในการใช้บริการ 
Enterprise Digital eService (เดือนละ 1 ครั�ง)

• คุณภาพของสินค้าและบริการ อาทิ โครงข่ายท่ีครอบคลุม  
มีความเสถียร และมีความเร็วในการเชื่อมต่อดาต้าสูง มีโซลูชัน
ทางธุรกจิำท่ีหลากหลายช่วยเสริมศกัยภาพในการด�าเนินธรุกิจำ 
มีบริการหลังการขายและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมปีระสิทธภิาพ

• มีบริการท่ีหลากหลาย ตรงความต้องการของลูกค้า ตอบโจำทย์ 
New Normal และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการด�าเนิน
ธุรกิจำ เนื่องจำากบริบทการท�าธุรกิจำที่เปล่ียนไป 

• เพ่ิมความสะดวกในการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ 
ส�าหรับองค์ยุคดิจำิทัล (Enterprise Digital eService: ใบแจำ้ง 
ค่าบริการ, ใบเสร็จำรับเงินอิเล็กทรอนิกส์,ช�าระค่าบริการผ่าน 
ช่องทางออนไลน์,บรกิารแต่งตั�งให้เอไอเอส เป็นตัวแทนหักภาษี  
ณ ท่ีจำ่าย)

• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
และมีมาตรฐาน

• พัฒนาโครงข่าย 4G อย่างต่อเน่ืองให้มีคุณภาพสูง ตรวจำวัดประสิทธิภาพสม�่าเสมอ และน�าเทคโนโลยี 5G 
มาใช้ในปี 2563 พัฒนาบริการอินเทอร์เน็ต ไฟเบอร์เพื่อการเชื่อมต่อความเร็วสูง

• พัฒนาบริการใหม่ในด้านคลาวด์ ไอซีที ความปลอดภัยไซเบอร์และไอโอที เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการด�าเนินธุรกิจำที่คล่องตัว ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและค�าน่งถ่งส่ิงแวดล้อม
ด้วย

• โปรโมชั่นท่ีคุ้มค่า รวมถ่งแอปพลิเคชัน โซลูชันและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นตัวช่วยในการด�าเนินธุรกิจำในยุค 
New Normal รวมถ่งมอบสิทธิประโยชน์ท่ีหลากหลายส�าหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ เช่น ส่วนลดค่า
สินค้าและบริการจำากเอไอเอสและพันธมิตร ทดลองใช้ฟรีหรอืรับส่วนลดภายใต้โครงการ Biz up

• พัฒนาช่องทางดิจำิทัลช่วยในด้านงานขายและงานบริการลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ�น เช่น ซื�อสนิค้าและบริการออนไลน์ ออกใบแจ้ำงค่าใช้บริการ ออกใบเสรจ็ำรบัเงินรปูแบบอิเล็กทรอนกิส์ 
รวมถ่งการช�าระค่าบริการและแต่งตั�งเอไอเอสเป็นตัวแทนย่ืนหักภาษี ณ ท่ีจำ่ายออนไลน์

• จัำดตั�งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ 24 × 7 (Cyber Security Operation 
Center:CSOC) พร้อมบริการท่ีรับรองมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า เช่น 
ISO27001 Information Security Management System (ISMS) ด้านระบบบริหารจัำดการ ความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรช�าระเงิน เป็นต้น

คู่ค้า • การประเมินความพึงพอใจำของคู่ค้า (ปีละ 1 ครั�ง)
• ตัวแทนพนักงานท่ีท�าหน้าท่ีติดต่อกับลูกค้า (ทุกวัน)
• แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ส�าหรับช่องทางการ 

จำัดจำ�าหน่าย (ทุกวัน)
• ประชุมประจำ�าปีกับคู่ค้า (ปีละ 1-2 ครั�ง)
• การสัมภาษณ์ (ปีละ 1 ครั�ง)

• เติบโตไปพร้อมกับเอไอเอสในการขยายบริการท่ีเข้าถ่งกลุ่ม 
ลูกค้าท่ีหลากหลาย

• คาดหวังให้เอไอเอสมีความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจำ 
ร่วมกัน

• ส่งเสริมให้คู ่ค้าขยายขีดความสามารถในการจำัดจำ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ�น  
โดยให้การสนับสนุนหลักสูตรอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ Learn Kan Di เพื่อให้คู่ค้าพัฒนาศักยภาพ
และหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ 

• สร้างมาตรฐานในการด�าเนินงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ รวมถ่งมีโครงสร้างการให้ผลตอบแทนที ่
เหมาะสมเป็นธรรม

• พัฒนาแพลตฟอร์มให้คู่ค้าเชื่อมต่อในการท�าธุรกิจำร่วมกันกับเอไอเอสได้มีประสิทธิภาพ

ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน • การประชุมผู้ถือหุ้น (ปีละ 1 ครั�ง) 
• งานแถลงผลประกอบการ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์ 

การประชุมพบปะนักลงทุนทั�งในและต่างประเทศ งาน 
SET Opportunity day และ SET Digital Roadshow 
(ไตรมาสละ 5-6 ครั�ง) 

• เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล์ investor@ais.co.th 
ช่องทาง Line@ และเบอร์ติดต่อ (ทุกวัน)

• การเติบโตอย่างย่ังยืนทางธุรกิจำ
• การจำ่ายผลตอบแทนอย่างต่อเน่ือง
• การก�ากับดูแลกจิำการท่ีดี การด�าเนนิงานทีโ่ปร่งใสและเช่ือถอืได้
• การเข้าถ่งข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

• รักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจำโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและคงการเติบโตในระดับท่ีสูงของธุรกิจำอินเทอร์เน็ตบ้าน 
และธุรกิจำบริการลูกค้าองค์กร พร้อมขยายธุรกิจำไปสู่บริการด้านใหม่ ๆ  ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูงเพื่อ
สร้างการรายได้ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น ธุรกิจำวิดีโอ บริการสินเชื่อดิจิำทัล ธุรกิจำประกันภัย เป็นต้น

• ก�าหนดนโยบายจำ่ายปันผลที่ร้อยละ 70 และจำ่ายปีละสองครั�ง
• คะแนน Corporate Governance Report ระดับ “ดีเลิศ” จำากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ส่ือสารผลการด�าเนินงานรายไตรมาสอย่างสม�่าเสมอในทุกช่องทาง โดยเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างครบ

ถ้วนและทันเวลา ผ่านช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสมตามประเภทของนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น
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การจำัดการความย่ังยืนในมิติเศรษฐกิจำ

มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจำิทัล

สำร้างสำินค้าบริการผ่านนวัตกรรมด้านดิจำิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตคนไทยและเสำริมศักยภาพของภาคธุรกิจำ

ในปี 2564 ท่ัวโลกยังคงเผชิญกับความท้าทายจำากสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโควิด-19 ท่ีเป็นตัวเร่งท�าให้เทคโนโลยีดิจิำทัลกลายเป็นปัจำจัำย

ส�าคญัในการด�าเนินชวีิตและการท�างานส�าหรบัทุกคนในสังคมในหลายมิติ 

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจำากนั�น เทคโนโลยีดิจำิทัลท่ีมีพัฒนาการใหม่ ๆ  

ท่ีเกิดขึ�นรวดเร็ว เช่น การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

ท่ีหลากหลายและเน้นประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล (Personalized 

services) และกระแสการบริโภคอย่างมีจิำตส�าน่กท่ีค�าน่งถ่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี�ล้วนเป็นพฒันาการทีถ่อืเป็นทั�งโอกาสและความ

ท้าทายทางธุรกิจำส�าหรับผู้ให้บริการ “สมาร์ทดิจิำทัลไลฟ์” อย่างเอไอเอส

ที่จำะต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจำิทัลในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเชือ่มต่อเข้าสู่โลกออนไลน์ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบท่ีแตกต่างไปจำากเดิม

ทั�งในชีวิตประจำ�าวันและการท�าธุรกิจำ

เอไอเอสตั�งเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้น�าในด้านนวัตกรรม 

แห่งความย่ังยืน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวขององค์กร 

(Adaptability) ให้สอดคล้องกับโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจำ

ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยพัฒนาองค์กรให้มีระบบนิเวศน์ท่ีเอื�อต่อการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้กรอบโครงสร้างนวัตกรรมแบบเปิดของ 

เอไอเอส (AIS Open Innovation Framework) ซ่่งมีจำุดประสงค์เพ่ือให้

องค์กรมีโครงสร้างการบริหารท่ีคล่องตัวส�าหรับการพัฒนาธุรกิจำใหม่ ๆ   

และเพ่ือเป็นแนวทางการขับเคล่ือนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ทั�งจำากองค์ความรู ้ภายในองค์กรและความรู ้ภายนอกองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจำและทิศทางในอนาคต  

โดยผ่าน กลยุทธ์การด�าเนินการ 4 แกนหลัก ได้แก่ 1) การจัำดตั�ง 

หน่วยงานธุรกิจำเพ่ือพัฒนานวัตกรรมส�าหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้าน 

ดิจำิทัลไลฟ์ 2) การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาคน  

3) การพัฒนาระบบนิเวศส�าหรับนวัตกรรม และ 4) การพัฒนาองค์ 

ความรู้และเทคโนโลยี

ผลการด�าเนินงานปี 2564

1. การจำัดต้ังหน ่วยงานธุรกิจำเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำ�าหรับ

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจำิทัลไลฟ์ ในปี 2564 เอไอเอส มุ่งม่ัน

ขยายขอบเขตธุรกิจำสู่ตลาดใหม่ ๆ ท่ีมากกว่าการเป็นผู้ให้บริการ

เครือข่ายมือถือ และอินเทอร์เน็ตบ้านอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมมือ

กับธนาคารไทยพาณิชย์จำัดตั�งบริษัท เอไอเอสซีบี จำ�ากัด เพือ่ลงทุน

ในธุรกิจำการให้บริการทางการเงินดิจำิทัลโดยเริ่มจำากการให้สินเชื่อ

ผ่านดจิิำทัลแพลตฟอร์ม (Digital Lending) เพื่อตอบสนองบริบทของ

โลกยุคใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงเข้าสู่รูปแบบการเงินดิจำิทัล และช่วยส่งเสริม

การเข้าถ่งบริการทางการเงินในระบบสถาบันการเงิน (Financial 

inclusion) ส�าหรับผู้บริโภคกลุ่มท่ีไม่สามารถเข้าถ่งบริการทางการ

เงินพื�นฐานได้อีกด้วย

2. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาคน ผ่าน

แนวทางและโครงการที่หลากหลาย เช่น โครงการ Jump Bootcamp  

ท่ีร่วมมือกับ The Stanford Thailand Research Consortium  

จำัดท�าหลักสูตรช่วยพัฒนาทักษะในการสร้างนวัตกรรม และ 

การพัฒนาโครงการนวัตกรรมท่ีมีความคืบหน้าจำนอยู่ในขั�นตอน

สุดท้ายของการพัฒนาก่อนออกสู่ตลาดจำริง นอกจำากนั�น ยังมี

การน�านวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ�น เช่น การใช้งาน Robotic Process Automation (RPA)

3. การพัฒนาระบบนิเวศสำ�าหรับนวัตกรรม เอไอเอสร่วมมือกับ

พันธมิตรท่ีหลากหลายเพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างระบบ

นเิวศส�าหรบันวัตกรรม เช่น การทดสอบบริการ 5G เพื่อสร้างโอกาส

และเสริมขีดความสามารถให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านโซลูชัน 

Smart manufacturing และการต่อยอดความร่วมมือภายใต้ AIS 

IoT Alliance Program (AIAP) สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยออกผลิตภัณฑ์ 

DEVIO BEACON โซลูชนัใหม่ ท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถ

เชื่อมโยงธุรกิจำหน้าร้านกับลูกค้า

4. การพัฒนาองค์ความรู ้และเทคโนโลยี เอไอเอสวางแนวทาง 

การสนับสนุนด้านการวจิำยัและพฒันาในมุมเทคโนโลยี และองค์ความรู ้

ใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจำะเกิดขึ�น

ในอนาคต โดยได้จัำดสรรงบประมาณ 100 ล้านบาทส�าหรับงานวจิำัย

และพัฒนา โดยในปี 2564 และได้เข้าร่วม The Stanford Thailand 

Research Consortium ซ่่งเป็นการรวมกลุ่มวิจำัยล่าสุดท่ีเกิดจำาก

การจำับมือกันระหว่างศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แห่งภูมิภาคอาเซียน (Southeast Asia Center: SEAC) และบริษัท

เอกชนชั�นน�ารายอ่ืนด้วย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จำาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อ มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิำทัล
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การปกป้องระบบสำารสำนเทศและคุ้มครองข้อมูลสำ่วน
บุคคลของลูกค้า

พัฒนาระบบการป้องกันภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลสำ่วนบุคคล

ของลูกค้าที่เชื่อถือได้

เอไอเอสตระหนักว่าการปกป้องระบบสารสนเทศและคุ ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลของลูกค้าให้ปลอดภัย และการก�ากับดูแลการด�าเนินการ

งานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำะช่วยป้องกันผลกระทบต่อ

ผู้ใช้บริการจำากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถ่งลดความเส่ียง 

ต่อบริษัทในด้านการเงินและด้านชื่อเสียง นอกจำากนี� เอไอเอสยังเล็งเห็น

โอกาสท่ีจำะคดิค้นและพฒันาบริการด้านการรกัษาความปลอดภยัไซเบอร์

อย่างครบวงจำร เพื่อตอบโจำทย์การใช้งานและส่งเสริมศักยภาพในการ

ด�าเนินธุรกิจำให้แก่ลูกค้าองค์กร ดังนั�น เอไอเอสจำึงมุ่งเน้นการพัฒนา

องค์ความรู้ ในด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลที่

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยใีหม่ ๆ  เช่น National ID, Blockchain, Hybrid cloud,  

ไอโอที, การเงินและการประกันภัย เป็นต้น รวมถ่งเร่งพัฒนาศักยภาพ

และความรู้ของบุคลากรให้พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

เอไอเอสก�ากับดูแล ก�าหนดนโยบาย กระบวนการและระบบบริหารจัำดการ

ด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลูกค้า โดยมีคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงเป็น 

ผู้ก�ากับดูแลในด้านความเส่ียง อีกทั�งยงัมกีารจำดัตั�งคณะกรรมการก�าหนด

นโยบาย แนวปฏิบัติ ก�ากับดูแล เพื่อให้การรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยบังคับใช้นโยบายกับทุกหน่วยงานท่ัวทั�งองค์กรตลอดจำนองค์กร

ภายนอกท่ีด�าเนินการเก่ียวข้องกัน บริษัทมีการตรวจำสอบภายในอย่าง

เป็นระบบและอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ม่ันใจำว่าการบริหารจัำดการและการ 

ปฎิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และกรอบการท�างานของบริษัท  

นอกจำากนั�น บริษัทได้จัำดตั�ง Crisis Management Committee  

ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และคณะหัวหน้าหน่วยธุรกิจำ มีหน้าท่ี

รับผิดชอบและอ�านาจำตัดสินใจำในช่วงสภาวะวิกฤติ ตั�งแต่การตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ การบรรเทาความเสียหาย ตลอดจำนการติดตามผล 

เพื่อให้ม่ันใจำว่าเอไอเอสสามารถด�าเนินธรุกิจำอย่างต่อเน่ืองในภาวะฉุกเฉนิ

การคุ้มครองข้อมูลสำ่วนบุคคลของลูกค้า

เอไอเอสมีแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลท�าหน้าท่ีเป็น

ศูนย์กลางในการป้องกันและตรวจำสอบด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ของลูกค้า มีแนวทางและนโยบายเพื่อให้องค์กรด�าเนินงานอยูใ่นกรอบของ

กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง โดยครอบคลุมทั�งเอไอเอสและบริษัทใน

เครือทั�งหมด รวมถ่งเป็นท่ีปรึกษาในการเก็บและการใช้ข้อมูลของลูกค้า

ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เอไอเอสมีแนวทางและกระบวนการ

เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตั�งแต่การก�าหนด

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ และจัำดล�าดับชั�น

ความลับของข้อมูล มีการประยุกต์ใช้หลักการ Privacy by design และ

หลักการ Privacy by default ในการออกแบบบริการและผลิตภัณฑ์

ตามความเหมาะสม และจัำดท�าข้อก�าหนดเก่ียวกับกระบวนการของการ

เชื่อมต่อข้อมูลในระบบ (Data flow) รวมถ่งการสร้างความตระหนักและ

ให้ความรู้ความเข้าใจำในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับ

พนักงานทุกคน

ส�าหรับกระบวนการรองรับการร้องขอสิทธิต่าง ๆ ของลูกค้า เอไอเอสได ้

ปรับปรุงให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้ได้ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด และจัำดการค�าร้องขอเปิดเผยข้อมูล

ของลูกค้า ค�าน่งถ่งสิทธิมนุษยชนของเจำ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่ี 

ไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัทด�าเนินการปรับปรุงระบบและโครงสร้างพื�นฐานให้ปลอดภัยตาม 

มาตรฐานความปลอดภยัของข้อมูลอย่างสม�า่เสมอ ท�าการทดสอบประเมนิ 

และตรวจำสอบความปลอดภัยก่อนการเปิดใช้ระบบและแอปพลิเคชันจำริง 

และจัำดให้มีการทดสอบประเมินด้วยตนเองในกระบวนการของผู้พัฒนา

ซอฟต์แวร์ รวมถ่งน�าเทคโนโลยีการท�างานแบบอัตโนมัติ (Automation)  

มาใช้ ในกระบวนการท�างานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ พร้อมเพ่ิม

ศักยภาพและความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ นอกจำากนี� เอไอเอสมีการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคาม

ไซเบอร์ขององค์กรแบบ 24x7 ผ่านระบบการแจำ้งเตือนกลางเพื่อให ้

ม่ันใจำว่า สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ ได้อย่างทนัท่วงที รวมถง่จำดัท�า 

และปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างสม�่าเสมอ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ

สากลรวมถ่งข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั�งให้สอดคล้องกับแนวทางการ

ท�างานรูปแบบใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับการท�างานจำากภายนอกส�านักงาน และ 

การรักษาความปลอดภัยของระบบงานในรูปแบบ Hybrid Cloud เป็นต้น

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ “นโยบายท่ีเก่ียวข้อง” ได้แก่
1) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2) นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  

http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/
data-privacy-cyber-security

ผลการด�าเนินการงานในปี 2564

เอไอเอสได้ด�าเนินการตามเป้าหมายที่จำะยกระดับการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีผลการ

ด�าเนินงานท่ีส�าคัญในปี 2564 ดังนี�

1. ด้านกฎหมายและข้อบังคับ มีการตรวจำทานกรอบการด�าเนินงาน

และนโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องเพื่อ

ให้แน่ใจำว่าบริษัทมีกรอบการด�าเนินงานและนโยบายท่ีสอดคล้องและ

เป็นไปตามกฎหมาย และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาค

เอกชนในด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
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2. การพัฒนาความรู้ความสำามารถและสำร้างจิำตสำ�านึกแก่บุคลากร 

โดยพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ผ่านการฝึกอบรมและ

ประกาศนียบัตรในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้ปฎิบัติงานได้ตามมาตรฐาน และ

จำัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้โดยในปี 2564 มีพนักงานสอบผ่าน

มากกว่าร้อยละ 98 ของพนักงานทั�งหมด นอกจำากนั�น ยังมีการซกัซ้อม 

แผนรับมือจำากการโจำมตีทางไซเบอร์ (Cyber Drill) เพื่อเป็นการ

เตรียมพร้อมให้พนักงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจำ�าทุกป ี

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการการปฏิบัติงาน

o ปรับปรุงกระบวนการ โดยน�าเครื่องมือการปกป้องข้อมูลใน

องค์กรจำาก Microsoft Office 365 มาใช้และยกระดบัมาตรฐานการ

รักษาความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผ่านช่องทางจำากภายนอกส�านักงาน และประยุกต์ ใช ้ระบบ

อัตโนมัต ิ(Automation) ในขั�นตอนการตรวจำจำบัและตอบสนองต่อ 

ภัยคุกคาม พร้อมปรับปรุงกระบวนการเพื่อรับมือการโจำมตีใน 

รูปแบบใหม่ ๆ นอกจำากนั�น ยังมีการปรับปรุงมาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรช�าระเงิน และพัฒนา

มาตรฐานด้านการรกัษาความปลอดภยัของระบบคลาวด์ ให้เป็นไป 

ตามแนวทางปฏิบัติสากล

o ปรบัปรงุนโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์เพื่อให้ 

ชัดเจำน ครบถ้วน ครอบคลุมถ่งคู่ค้าและบุคคลภายนอก เพ่ือให้

สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกยุคดิจำิทัลในยุค New Normal 

เช่น ส�านักงานเคล่ือนท่ี (mobile office) 

o เสำริมความปลอดภัยของการปกป้องข้อมูลอย่างต่อเน่ือง โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ อัพเกรดระบบและพัฒนากระบวนการ

ปฏบัิติการ โดยประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence  

และ Machine Learning)  มาช่วยตรวจำจำับภัยคุกคามในเชิงรุกได้

อย่างรวดเร็วและแม่นย�ามากยิ่งขึ�น 

o ศูนย์ปฏิบัติการรับมือและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ 

24 x 7 (Cyber Security Operation Center: CSOC) ในปี 2564 นี� 

 เอไอเอสได้ขยายบริการของศนูย์ปฏบัิติการดังกล่าวเพื่อให้บริการ

ด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศให้

แก่ลูกค้าองค์กร โดยขยายขอบเขตการรบัรองมาตรฐาน ISO 27001 

ท่ีมีอยู่ให้ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการของ CSOC อีกด้วย

o การตรวจำสำอบ ในปี 2564 ผู้ตรวจำสอบภายในและผู้ตรวจำสอบ

อิสระได้สอบทานด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยไม่พบเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

การละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือข้อมูลสูญหายท่ีก่อ 

ให้เกิดคดีความฟ้องร้องหรือก่อให้เกิดค่าปรับในปี 2564

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จำาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การจำัดการความย่ังยืนมิติสำังคม

พัฒนาและดูแลบุคคลแบบองค์รวม 

เสำริมสำร้างและพัฒนาบุคลากรของเอไอเอสำให้มีความพร้อมต่อการ

รองรับการขยายตัวของธรุกจิำโดยเฉพาะการด�าเนนิธรุกจิำด้านดจิำิทลั

ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิำทัล เอไอเอสต้อง

พัฒนาขีดความสามารถและเตรียมองค์กรให้พร้อมและทันต่อกระแส

การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจำท่ีรวดเร็ว นอกจำากนั�น การด�าเนินชีวิตแบบ

วิถีใหม่ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็เป็นปัจำจำัย

ท่ีท�าให้เอไอเอสต้องปรับรูปแบบการท�างานให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสม 

กับสถานการณ์และมีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแลพนักงาน 

อย่างรอบด้านและเพื่อให้สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กับ

บริษัทต่อไป พร้อมทั�งทบทวนกลยุทธ์การบริหารบุคคลให้มีความคล่อง

ตัวสูงขึ�น และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ปรับตัวและเพ่ิมทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีดิจำิทัลจำากวิถีการท�างานแบบใหม่ด้วย

เอไอเอสให้ความส�าคญัต่อการบริหารจำดัการด้านทรพัยากรบุคคล โดยมี

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรพัยากรบุคคลเป็นหัวหน้าคณะท�างานในการ

ก�าหนดกลยุทธ์ นโยบายบริหารบุคคลและด�าเนนิงานตามแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายแรงงานและค�าน่งถ่งหลักสิทธิมนุษยชน 

โดยบริหารองค์กรให้เป็นสถานท่ีท�างานท่ีดีส�าหรับพนักงานทุกคน โดยมี

กรอบการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี�

1. แนวคดิ “FIT FUN FAIR” มุ่งส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีสอดคล้อง

กับการด�าเนินธุรกิจำโดยสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาศักยภาพเพื่อ

ตอบรับความท้าทายทางธุรกิจำแบบดิจำิทัลและสื่อสารให้พนักงาน 

เห็นภาพเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจำนร่วมกัน รวมถ่งการ

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความสุขแบบ “Work Life 

Integration” 

2. The 6Rs Strategy เอไอเอสได้น�ากลยทุธ์การบริหารงานทรพัยากร

บุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและผลักดันให้พนักงาน

ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ขององค์กรผ่านกลยุทธ์ 6Rs ได้แก่ Right Organization, Right  

Resource, Right Process, Right Knowledge and Ability, 

Right Reward และ Right Place

3. นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและต่อต้านการล่วงละเมิด เอไอเอส

ให้ความส�าคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน 

ในทุกระดับชั�น รวมถ่งผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจำบริษัท 

ทั�งในด้านกายภาพ แนวคิดและมุมมองความคิดท่ีแตกต่างกัน ซ่่ง 

รวมไปถ่งแต่ไม่จำ�ากัดอยู่เพียง เชื�อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ 

ความทุพพลภาพ อายุ และปัจำจัำยอ่ืน ๆ โดยปราศจำากการเลือก

ปฏิบัติและการล่วงละเมิด 

4. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสำภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน ซ่่งครอบคลุมการดแูลพนักงานให้มีสุขภาพร่างกายและจิำตใจำ

ท่ีดเีพื่อผลดกัีบตัวพนักงานและสนับสนุนการท�างานทีมี่ประสิทธภิาพ 

อีกทั�งยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีดีในองค์กร

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 68
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ผลการด�าเนินงานปี 2564 

1. การสำรรหารักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและแผนสำืบทอดต�าแหน่ง  

โดยเน้นหลักการดังต่อไปนี� การย่ดม่ันหลักการจำ้างงานด้วยความ

เป็นธรรม การบริหารจำัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถโดดเด่น 

ภายในองค์กร การสรรหาบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดจิำิทัล การสนับสนุน 

ความก้าวหน้าในสายอาชพี การรกัษาบุคลากรทีมี่คณุค่าขององค์กร  

โดยก�าหนดการบริหารค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและมใิช่ตัวเงิน รวมไปถ่ง 

การให้สวัสดิการท่ีดีต่อพนักงาน และการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 

โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความ

สามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

 นอกจำากนั�น เอไอเอสมีนโยบายด้านค่าตอบแทนทีช่ดัเจำน โดยก�าหนด

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย สามารถแข่งขันได้ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน และย่ดหลักความเท่าเทียมกัน โดยมีเกณฑ์

การประเมินผลเป็นไปตามกรอบหลักการ ดังนี� 

1) ผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการด�าเนินงานของ

บริษัท 

2) ศักยภาพความเป็นผู้น�า 

3) การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจำริยธรรมขององค์กร 

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยวัฒนธรรมการท�างาน

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบไร้ขีดจำ�ากัด (Lifelong Learning)

 เอไอเอสน�านวตักรรมเทคโนโลยด้ีานการศ่กษา EdTech (Education 

Technology) มาใช้ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์

และออฟ ไลน์ ผ่านช่องทาง LearnDi เป็นเสมือนกับ Hub ด้านองค์

ความรูแ้ละทักษะใหม่ ๆ  ไม่ว่าจำะเป็นด้าน Soft skill และ Hard skill และ  

Technical Knowledge Management (TKM) ท่ีเน้นเสริมสร้าง

ทักษะความสามารถหลัก อาทิ Cloud computing, 5G, Artificial 

Intelligence (A.I.) เพื่อการตอบโจำทย์ธุรกิจำดิจิำทัลใหม่ ๆ ของ 

เอไอเอสและโลกอนาคต พร้อมมีระบบประเมินผลเพื่อวดัประสิทธิภาพ 

จำากการอบรมและการเรียนรู้ด้วย

3. ดูแลพนักงานแบบองค์รวม

3.1. มาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 เช่น นโยบายปรับ

เวลาเข้าท�างานแบบยืดหยุ่น มาตรการการดูแลและให้ความช่วย

เหลือพนกังาน โดยสนับสนนุให้พนักงานได้เข้าถ่งการฉีดวคัซนี 

COVID-19 และจัำดท�าประกัน COVID-19 ให้แก่พนักงานทุกคน  

และในกรณีท่ีพนักงานติดเชื�อโควิด 19 และไม่สามารถเข้าถ่ง

การรักษาได้อย่างทันท่วงที บริษัทก็มีแนวทางการช่วยเหลือ

ประสานงานให้เข้าถ่งการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา

3.2. การสำ่งเสำริมและสำนับสำนุนสำวัสำดิการเพื่อดูแลพนักงานโดย

องค์รวม เอไอเอสจำัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานในหลากหลาย 

รูปแบบ เช่น การเพิ่มความยืดหยุ่นในรูปแบบการท�างาน 

เพ่ือรองรับเทรนด์การท�างานยุคใหม่ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส  

เงินช่วยเหลือการศ่กษาบุตร เงินช่วยเหลือกรณีที่ประสบภัย

พิบัติทางธรรมชาติ รางวัลตามอายุงาน การตรวจำสุขภาพ

และรักษาพยาบาล 

3.3. กิจำกรรมสำ่งเสำริมสำุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน

 ในช่วงวิกฤตโควดิ-19 เอไอเอสได้จัำดให้มีโครงการ AIS  

Wellness เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีตลอดทั�ง

ปี 2564 ทั�งการจำัดให้มีการตรวจำสุขภาพประจำ�าปี ไปจำนถ่ง

กิจำกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิำตใจำ เช่น การออก

ก�าลังกายออนไลน์ รายการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงาน 

และกิจำกกรมแข่งขัน E-Sports เป็นต้น 

4. การน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริหารงานบุคลากร  โดย

พัฒนาระบบแอปพลิเคชันและระบบเว็บเบสท่ีรองรับการใช้งานของ

พนักงานท่ีหลากหลาย ซ่่งท�าให้ระบบงานด้านการบริหารบุคคลให้

มีประสิทธิภาพมากขึ�น 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จำาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อ พัฒนาและดูแลบุคคลแบบองค์รวม

การสำร้างคุณค่าให้แก่สำังคมทุกกลุ่ม 

ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและลดความเหลื่อมล�้า 

ทางสำังคม ด้วยโครงสำร้างพื้นฐานและโซลูชั่นด้านดิจำิทัล

เอไอเอสมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหน่่งที่จำะช่วยพัฒนาและยกกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนไทย ด้วยการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีการส่ือสารเป็น

เครื่องมือสนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาชวีิตคนไทยให้ก้าวทันยุคดจิิำทัล 

ซ่่งเอไอเอสสามารถใช้ความแข็งแกร่งจำากการด�าเนินธุรกิจำและทรัพยากร

บุคคลเข้าด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนของประเทศผ่าน

นโยบายและโครงการท่ีหลากหลาย ด้วยความตระหนักในเรื่องความ

เหล่ือมล��าของคุณภาพชีวิตและการขาดโอกาสของประชาชนในพื�นท่ี

ห่างไกล เอไอเอสจึำงก�าหนดนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ�นด้วยดิจำิทัลแพลตฟอร์มของเอไอเอสและพันธมิตร

โดยมีกลยุทธ์การด�าเนินงาน 3 ด้าน ดังนี�

1. ขยายโครงสร้างพื�นฐานดิจำิทัลที่ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อการสื่อสาร

ท่ีมีประสิทธภิาพ พร้อมความก้าวหน้าของการพฒันาเศรษฐกิจำของ

ประเทศ  

2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถง่อุปกรณ์สือ่สารแบบดจิำิทัลในราคาทีเ่หมาะสม 

3. สร้างสรรค์และพฒันาดจิิำทัลแฟลตฟอร์ม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธภิาพ

ของโครงสร้างเศรษฐกิจำและสังคมรวมถ่งการยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้แก่สังคมไทย 

ผลการด�าเนินงานปี 2564 

พัฒนาศักยภาพและขยายโครงข่ายการใช้งานเทคโนโลยี 5G  

ให้ครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศ 

ปัจำจุำบัน เอไอเอสมีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีสนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูล

ด้วยความเร็วสูงผ่านเทคโนโลยี 3G และ 4G ครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 

ของประชากร และมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ผ่านเทคโนโลยี
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ไฟเบอร์ครอบคลุม 77 จำงัหวดัทัว่ประเทศ รวมถง่เครือข่าย Wifi นอกจำากนี� 

เอไอเอสได้เร่งขยายการติดตั�งเทคโนโลยี 5G โดยครอบคลุมกว่าร้อยละ 

76 ของประเทศ

สำร้างสำรรค์และพัฒนาดิจำิทัลแฟลตฟอร์ม

ด้านสำาธารณสำุข

• โครงการแอปพลิเคชัน อสำม. ออนไลน์ เปิดให้บริการแก่ชุมชนมา

ตั�งแต่ปี 2558 โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นเครื่องมือส่ือสารเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ท่ีใช้ระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) และ  

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจำ�าหมูบ้่าน (อสม.) เพื่อความสะดวกรวดเรว็ 

และท�างานแบบเชิงรุกของหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

 ในปี 2564 เอไอเอสขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเพิ่มประโยชน์

การใช้งานแอปพลิเคชนั อสม. ออนไลน์จำากเรื่องสุขภาพพื�นฐาน มาสู่ 

รูปแบบการใช้งานท่ีครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

ในชุมชนในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ การเก็บข้อมูลการส�ารวจำลูกน��ายุงลาย 

การใช้สารเคมีในการเกษตร ระบบคดักรองสุขภาพจิำต การเสริมสร้าง

ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพและสิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมไปถ่ง

การคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโควิด 19 ซ่่งเป็นรูปแบบการใช้งานท่ี

ตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ได้ทันท่วงที และ

ช่วยขยายฐานผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์  

• โครงการ AIS เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย จำากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เอไอเอสในฐานะองค์กรธุรกิจำไทย 

ประกาศโครงการพิเศษในชื่อ “AIS เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” 

ด�าเนินภารกิจำเร่งด่วนในการน�าศักยภาพของเทคโนโลยี 5G และการ

พัฒนาโซลูชันทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 3 ภารกิจำ คือ  

1) ติดตั�งเครือข่าย 5G ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และศูนย ์

ฉีดวคัซนีภาคสนามเพื่อรองรบัการปฏบัิติงานทางการแพทย์ จำ�านวน 

86 แห่ง 2) พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 5G เพื่อการแพทย์ และ 

ส่งมอบหุ่นยนต์ Robot for Care ให้แก่โรงพยาบาล 23 แห่ง จำ�านวน 

24 ตัว และ 3) สนบัสนุนเครื่องมือส่ือสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ  และพนักงาน

อุ่นใจำอาสา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และ

อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย

ด้านการศึกษา

• AIS Academy ในปี 2564 เอไอเอส และ บริษัท เลิร์นด ิจำ�ากัด ได้จำบัมือ 

กับพันธมิตรในวงการ EdTech เปิดตัว LearnDi เพ่ือให้สร้างโอกาส

การเรียนรู ้ที่เท่าเทียมและหลากหลายผ่านดิจิำทัลแพลตฟอร์มท่ี

สามารถเข้าถ่งได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลา นอกจำากนั�น LearnDi ยังถูก 

ออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มเพ่ือการบริหารจำัดการระบบการเรียน

การสอนทางออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีคุณสมบัติการ 

ใช้งานท่ีสามารถออกใบรับรองทักษะและความสามารถ เก็บข้อมูล

และวิเคราะห์การเรียนรู้ รวมไปถ่งมีระบบประเมินประสิทธิภาพการ 

เรียนรู้อีกด้วย เอไอเอสได้ต่อยอดแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส�าหรับ

พนักงานให้กลายเป็น “ภารกิจำคิดเผ่ือ” ส่งต่อ LearnDi สู่คนไทย  

เพ่ือให้เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรทางการ

ศ่กษาทุกกลุ่ม ได้แก่ ครู นักเรียน ติวเตอร์ และบุคคลท่ัวไป ผ่าน

โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ The Educators Thailand โครงการ 

The Tutors โครงการห้องสมุดดิจิำทัลปันความรู้ และโครงการอุ่นใจำ

อาสาพัฒนาอาชีพ

• โครงการเอไอเอสำ คนเก่งหัวใจำแกร่ง สนับสนุนการศ่กษาให้เยาวชน

ท่ีขาดทุนทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความเล่ือมล��าทางสังคมและ

มอบโอกาสทางการศ่กษาให้แก่เยาวชนไทยเพ่ือการมีอาชีพเลี�ยง

ตนเองและครอบครัวในอนาคต ซ่่งคัดเลือกจำากเยาวชนท่ีมีฐานะ

ยากจำนและมีความประพฤติดีตั�งแต่ระดับประถมศ่กษาปีท่ี 1 จำนถ่ง

ระดับปริญญาตรี โดยตลอดการด�าเนินโครงการ 21 ปี เอไอเอส

สนับสนุนทุนการศ่กษาจำนจำบในระดับปริญญาตรีให้เยาวชนไปแล้ว

มากกว่า 960 คน

ด้านการลดความเหลื่อมล�้าและสำ่งเสำริมความเท่าเทียมกันในสำังคม

• สำ่งเสำริมความเท่าเทียมกันในสำังคมและสำร้างอาชีพให้กลุ ่ม 

ผู้ด้อยโอกาสำ โครงการ AIS Call Center สำร้างอาชีพแด่ผู้พิการ  

เอไอเอสเห็นถ่งความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินงาน

ท่ีค�าน่งถ่งด้านสิทธิมนุษยชนและการเข ้าถ่งโอกาสทางอาชีพ 

อย่างเท่าเทียม โดยเริ่มด�าเนินโครงการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการตั�งแต่ 

ปี 2550 เน้นพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้พิการด้วยเทคโนโลยีดิจิำทัล

พร้อมจำ้างงานผู้พิการภายใต้ฝ่าย Call center และสนับสนุนให้มี

การจำัดรูปแบบสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ในการท�างานเพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้กับพนักงานผู้พิการได้มีความสะดวกและปลอดภัย 

รวมถ่งให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

กับพนักงานท่ัวไป

ด้านการสำ่งเสำริมศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจำิทัล 

• โครงการ SDG Lab โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์และเอไอเอสำ 

เอไอเอสร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินโครงการ 

“SDG Lab by Thammasat & AIS” โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นพื�นท่ี

แห่งการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจำริง โดยในปี 2564 เอไอเอสได้น�า

เทคโนโลยีดิจำิทัล 5G มาพัฒนาระบบขนส่งโดยสารสาธารณะด้วย

รถไฟฟ้าไร้คนขับ หรือ Autonomous EV Car บนเครือข่าย AIS 5G 

ท่ีมีความเร็ว แรงและความหน่วงท่ีต�่า ท�าให้การขับเคล่ือนของตัวรถ

มีความเสถียรรองรับการขนส่งภายในพื�นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จำาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมทุกกลุ่ม 
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ความเหมาะสำมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและ
สำังคมออนไลน์

มุ่งสำร้างแบรนด์ที่สำ่งเสำริมการใช้อินเทอร์เน็ตและสำังคมออนไลน ์

อย่างเหมาะสำมและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์  

เป็นหน่่งในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญต่อการท�าธุรกิจำอย่างยั่งยืนของเอไอเอส 

ตั�งแต่การให้ความรูแ้ละส่งเสริมทกัษะด้านดจิำิทัลให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ท่ัวไป ไปจำนถ่งการคัดสรรโซลูชั่นหรือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือป้องกันภัย

คุกคามทางไซเบอร์ท่ีตอบโจำทย์การให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อการพัฒนา

และขยายผลของการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เอไอเอสมีความมุ่งมั่นท่ีจำะ

ปกป้องคนไทยจำากภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมส่งเสริมสังคมออนไลน์ที่

ปลอดภัย และสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ โดยเน้นกลุ่มเยาวชนท่ีมีความ

เส่ียงสูง (vulnerable groups) และได้วางกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ภายใต้

โครงการ “อุ่นใจำ CYBER” 

• สำ่งเสำริมทักษะความฉลาดทางดิจิำทัล ผ่านการเรียนการสอนใน

โรงเรียนให้กับเด็กและเยาวชน และการอบรมส�าหรับบุคคลท่ัวไปท่ี 

เผยแพร่บนออนไลน์แพลตฟอร์ม 

• ป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยเครื่องมือดิจำิทัล ให้กับลูกค้าผู ้ ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและเครือข่ายอินเทอร์เนต็

บ้าน 

• สำร ้างความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจำากการใช ้

อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี ผ่านกิจำกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะทาง

ออนไลน์ ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์แก่ประชาชนท่ัวไป

ผลการด�าเนินงานในปี 2564

เอไอเอสต่อยอดส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภยัในการใช้อินเทอร์เนต็

และสังคมออนไลน์อย่างต่อเน่ือง ภายใต้โครงการ “อุ่นใจำ CYBER” โดย 

ส่งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิำทัล (Digital Literacy) สร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ และป้องกันความเส่ียงจำากการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ดังนี�

• สำ่งเสำริมทักษะความฉลาดทางดิจำิทัล เอไอเอสร่วมมือกับกรม

สุขภาพจำิต กระทรวงสาธารณสุข และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจำอมเกล้าธนบุรี จำัดท�า

หลักสูตร อุ่นใจำไซเบอร์ บทเรียนพร้อมแบบทดสอบออนไลน์ เผยแพร่ 

บนออนไลน์แพลตฟอร์ม LearnDi for Thais เพ่ือวัดความรู้เบื�องต้น 

และเสริมสร้างทักษะความฉลาดทางดิจำิทัล ส�าหรับเด็ก เยาวชน  

และประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเรียนรู ้ ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จำ่าย  

ผ่านทางเว็บไซต์ https:\\learndiaunjaicyber.ais.co.th โดย

หลักสตูรดงักล่าว ผ่านการพิจำารณารบัรองหลกัสูตรจำากส�านักงาน

คณะกรรมการการศ่กษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) โดยครูสามารถน�า 

ผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนา เพ่ือประกอบการขอมีและ

เล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศ่กษาธิการ 

• ป้องกันความเส่ีำยงจำากการใช้งานอินเทอร์เน็ต เอไอเอสมีบริการ 

AIS Secure Net ท่ีปกป้องลูกค้าจำากภัยด้านไซเบอร์ เช่น พวกไวรัส  

มัลแวร์ ลิงก์ปลอม และรวมไปถง่เวป็ไซต์ ไม่เหมาะสมต่าง ๆ  และสามารถ 

ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชัน ในปี 2564 มีผู้ใช้งาน AIS 

Secure Net 131,195 ราย และเอไอเอสได้ขยายขอบเขตการใช้งาน 

ไปสู่อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง หรือ AIS Fibre Secure Net  

โดยมีผู้ใช้ AIS Fibre Secure Net กว่า 10,800 ราย นอกจำากนี� 

ยังร่วมเป็นพันธมิตรกับ Google เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้งาน

แอปพลิเคชัน Family Link ท่ีให้ผู้ปกครองสามารถดูแลและฝึกการใช้

อินเทอร์เน็ตของบุตรหลานอย่างเหมาะสม 

• สำร้างความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจำากการใช้

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี เอไอเอสน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อ

ส่งเสริมการความรู ้เท่าทันโลกออนไลน์และใช้งานอินเทอร์เน็ต

อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในยุคดิจำิทัล เช่น 

การรณรงค์ ให้คนไทยร่วมแสดงพลังในการหยุดการกล่ันแกล้ง 

บนโลกออนไลน์ เน่ืองในวัน Stop Cyberbullying Day 2021 และท�า

วิดีโอคลิปแนะน�าวิธีรับมือกับการกล่ันแกล้งบนโลกออนไลน์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จำาก 

รายงานความย่ังยืน หัวข้อความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้

อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์

การจำัดการความย่ังยืนมิติสำิ่งแวดล้อม

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสำภาพภูมิอากาศ

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกจำากกระบวนการด�าเนินธุรกิจำ

ที่มีประสำิทธิภาพ และสำ่งเสำริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ในหลายปีท่ีผ่านมา ประชาคมโลกทุกภาคส่วนทั�งองค์กรระหว่างประเทศ 

ภาครัฐ เอกชนและกลุ่มผู้บริโภคต่างส่งเสริมความร่วมมอืให้ความส�าคัญ

กับประเด็นด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ�นอย่างเห็นได้ชัด  

และประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายท่ี ไทยจำะปล่อยก๊าซเรือนกระจำก

สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2608 ในฐานะผู้ ให้บริการดิจำิทัลไลฟ์  

เอไอเอสตระหนักถง่ความเส่ียงและโอกาสต่อการด�าเนินธรุกิจำจำากประเดน็

ดังกล่าว และมุ่งม่ันที่จำะเป็นส่วนหน่่งในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ จำึงอยู่ระหว่างศ่กษาการก�าหนดเป้าหมายการลด 

ก๊าซเรือนกระจำกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (Science-based Target) 

มาเป็นแนวทางในการวางแผนการลดก๊าซเรือนกระจำกอย่างรอบด้าน  

ตลอดจำนการพัฒนาธุรกิจำท่ีจำะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจำกในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเอไอเอสเชื่อม่ันว่าการด�าเนินการ 

ดังกล่าวจำะส่งผลเชิงบวกทั�งต่อโครงสร้างต้นทุน และลดความเส่ียง 

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 71

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ

https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/


ในการด�าเนินธุรกิจำ รวมถ่งเพิ่มโอกาสในการท�าก�าไรของเอไอเอสใน

ระยะยาว 

เอไอเอสวางแนวทางบริหารจำัดการโดยมีหัวหน้าคณะผู ้บริหารด้าน

เทคโนโลยีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการและการบริหารด้านส่ิงแวดล้อม

ส�าหรับทั�งองค์กร ซ่่งรวมทั�งสายงานธุรกิจำหลักและสายงานสนับสนุน 

โดยจำะมีการรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ต่อคณะกรรมการพัฒนาสู ่ความย่ังยืนและคณะกรรมการบริษัท

อย่างต�่าปีละครั�ง เอไอเอสมีนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการอนุมัติโดย 

คณะกรรมการบริษัท มีจำุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความย่ังยืนในด้าน 

ส่ิงแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายส่ิงแวดล้อมที่ 

http://sustainability.ais.co.th/storage/sustainability-priorities/

emissions/ais-environmental-policy-th-2018.pdf 

ผลการด�าเนินงานปี 2564

• การสำ่งเสำริมประสิำทธิภาพพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยีการประหยัด

พลังงานมาบริหารจัำดการสถานีฐาน (Base stations) ท่ัวประเทศ

ท่ีช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกทางอ้อม

ได้ 18,743 tCO
2
e และใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data Analysis) เพื่อศ่กษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า 

และบริหารการใช้พลังงานท่ีเหมาะสมตามการใช้งานของลูกค้า ท�าให้

สามารถประหยัดไฟฟ้าลงได้ 17,503 MWh/Year ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจำกได้ 8,749 tCO
2
e

• การใช้พลังงานทดแทน โดยในปี 2564 ติดตั�งแผงพลังงาน 

แสงอาทิตย์เพิ่มเติม โดยนับตั�งแต่เริ่มโครงการจำนถ่งปัจำจำุบัน เอไอเอส 

ได้ท�าการติดตั�งและใช้พลังงานหมุนเวียนท่ีสถานีฐานไปแล้วทั�งสิ้น 

5,553 สถานี และท่ีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และชุมสายอีก 8 แห่ง ได ้

ปรมิาณไฟฟา้ 16,282 MWh/Year ชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจำก 

ได้ 8,139 tCO
2
e/Year

• การพฒันาระบบจัำดการส่ิำงแวดล้อม (Environmental Management 

System: EMS) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015  

ซ่ง่เป็นมาตรฐานระบบจำดัการสิ่งแวดล้อมระดบัสากลโดยผู้ตรวจำสอบ

อิสระ ในพื�นท่ีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์รวม 2 แห่ง นอกจำากนั�นยัง

ท�าการตรวจำสอบภายในส�าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ีเหลืออยู่ทั�งหมด

ของบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญด้านส่ิงแวดล้อม ซ่่งได้รับการอบรมและ 

ได้รับประกาศนียบัตร ISO14001 

• การลดการใช้กระดาษ ทั�งในการด�าเนินงานภายในองค ์กร  

การด�าเนินงานกับพันธมิตรทางธุรกิจำ รวมไปถ่งงานบริการลูกค้า 

ผ่านคอนเซป็ต์ Full-E โดย ณ สิ้นปี 2564 มีผู้ใช้งาน My AIS เพิ่มขึ�น 

อย่างต่อเน่ืองท่ี 8.4 ล้านคน มีปริมาณเติบโตขึ�นจำากปีก่อนคิดเป็น

ร้อยละ 3.1 ขณะท่ีมีลูกค้าท่ีเปล่ียนจำากการรับแจำ้งค่าบริการผ่าน

ทางไปรษณีย์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 8.38 ล้านบัญชี และบริการ

ออกใบก�ากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 109 ล้านราย เทียบเท่ากับการ 

ลดกระดาษ และน��ามันในการเดินทางของลูกค้า ซ่่งเทียบเท่ากับการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก 10,459 tCO
2
e ต่อปี

• การพฒันาบริการสำมาร์ทโซลูชนั ให้องค์กรธุรกิจำสามารถตอบโจำทย์ 

การท�างานในวิถีใหม่ และช่วยบริหารจำัดการระบบการท�างานซ่่ง

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และถือเป็นการช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจำกได้ เช่น บริการกลุ่ม Cloud, Data Center & 

Mobility ท่ีประหยัดพลังงานมากเป็นพิเศษ และ 5G & IOT โซลูชัน

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการท�างาน

แม้ปริมาณการใช้พลังงานยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ�นจำากการขยายบริการ

โครงข่ายและบริการ แต่เอไอเอสยังสามารถควบคุมความเข้มข้นในการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจำกเม่ือเทียบกับปริมาณการใช้งานดาต้าแสดงให้

เห็นถ่งการออกแบบและใช้งานเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม

ส่งเสริมการสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยในปี 2564 บริษัท

สามารถลดความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกต่อปริมาณการ 

ใช้งานดาต้าลงร้อยละ 89 เทียบกับปีฐาน 2558 ขณะเดียวกันก็สามารถ

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 1.2 ของการใช้พลังงาน

รวม เทียบกับร้อยละ 0.49 ในปี 2563 โดยได้รับการทวนสอบข้อมูลการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจำกจำากบริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำ�ากัด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จำาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อ การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การลดและก�าจำัดขยะอย่างถูกวิธี

ลดและรี ไซเคิลของเสำียจำากการด�าเนินธุรกิจำและสำ่งเสำริมให้คนไทย 

ร่วมก�าจำัดขยะอิเล็กทรอนิกสำ์อย่างถูกวิธี

เอไอเอสในฐานะผู ้ ให ้บริการโทรคมนาคมและจำ�าหน ่ายอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศมีความมุ ่งม่ันในการบริหารจัำดการของเสียท่ีเกิดจำากการ 

ด�าเนินธุรกิจำซ่่งอาจำส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การพัฒนากระบวนการด�าเนินงานเพื่อลดของเสียและเพิ่มอัตราการ

รี ไซเคิลขยะ รวมถ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้คนไทยได้เข้าใจำภัย

อันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์และเข้าใจำการท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์

อย่างถูกวิธีเพื่อเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิลหรอืท�าลายอย่างถูกต้อง โดย

ได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานเรื่อง การบริหารจัำดการขยะออกเป็น 

4 ด้าน คือ

การจำัดซื้อจำัดจำ้างที่เป็นมิตรต่อสำิ่งแวดล้อม (Green Procurement) 

เอไอเอสมุ่งม่ันในการด�าเนนิงานร่วมกับคูค้่าโดยค�านง่ถ่งปัจำจัำยด้านความ

ย่ังยืนและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยก�าหนดนโยบาย 

และกลยุทธ์เพื่อก�ากับดูแลการจำัดซื�อจัำดจำ้างเพื่อรักษาความสามารถ 

ในการแข่งขันทางธุรกิจำและมาตรฐานในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้า  
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อีกทั�งยังให้ความส�าคัญปัจำจัำยทางด้านเศรษฐกิจำ ส่ิงแวดล้อม สังคม 

และบรรษัทภิบาลในทุกกระบวนการบริหารทั�งคู ่ค้ารายใหม่และคู ่ค้า 

ท่ีมีอยู่เดิม ถือเป็นจำรรยาบรรณของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของเอไอเอส 

ท่ีต้องปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงาน พร้อมทั�งสร้างกลไกในการใช้

ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยของเสีย 

มลพิษ และก๊าซเรือนกระจำก สามารถศ่กษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
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การบริหารจัำดการขยะอิเล็กทรอนิกสำ์จำากการด�าเนินธุรกิจำ ได้แก่ 

อุปกรณ์โครงข่าย, อุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ในส�านักงาน และอุปกรณ์มือถอื  

โดยเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวหมดอายุการใช้งานก็จำะมีกระบวนการคัดแยก 

น�ามาใช้ใหม่ หรือรี ไซเคิลตามความเหมาะสม เอไอเอสมุ่งม่ันท่ีจำะจำัดการ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี�อย่างเหมาะสมโดยคัดเลือกผู้รับจำัดการ

ซากมีกระบวนการจัำดการท่ีถูกต้องและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และเป็น 

กระบวนการท่ีสามารถรี ไซเคิลซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

ให้ ได้มากท่ีสุด

การบริหารจัำดการขยะจำากอาคารสำ�านักงาน มุ ่งส่งเสรมิให้มีการ

ปรับปรุงกระบวนการคัดแยกขยะภายในอาคารส�านักงานและน�าส่งเข้าสู่

กระบวนการก�าจำัดหรือรีไซเคิลให้มากท่ีสุดและด้วยกระบวนการที่ถูกวิธ ี 

รวมถ่งเน้นสร้างความตระหนักรู ้กับพนักงานถ่งความส�าคัญในการ 

คัดแยกขยะและส่งเสริมให้พนักงานเอไอเอสเข้าใจำวิธีการคัดแยกขยะอย่าง

ถูกวิธีเพื่อน�าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

การส่ำงเสำริมให้ลูกค้าและประชาชนทัว่ไปเข้าใจำและทิ้งขยะอเิล็กทรอนกิส์ำ 

อย ่างถูกวิธี  ผ ่านโครงการ “คนไทยไร ้  E-Waste” เป ิดจุำดรับ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท คือ 1. โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต  

2. สายชาร์จำ 3. หูฟัง 4. แบตเตอรี่มือถือ และ 5. พาวเวอร์แบงก์ เพ่ือ

รวบรวมน�าส่งเข้ากระบวนการก�าจำัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวธีิ  

รวมถ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ถ่งภัยอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส ์

และเข้าใจำการท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ

รี ไซเคิลหรือท�าลายอย่างถูกต้อง

ผลการด�าเนินงานปี 2564

การก�าจัำดซากและรี ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสำ์ที่เกิดจำากการด�าเนิน

ธุรกิจำ ในปีท่ีผ่านมาเอไอเอสได้ด�าเนินการก�าจัำดซากขยะอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิลโดยคัดเลือกผู้รับของเสียไปจำัดการท่ีมี 

ใบอนญุาตตามกฎหมาย สามารถแสดงถ่งกระบวนการและสถานท่ีจัำดการ

ของเสียอย่างชดัเจำน โดยมสัีดส่วนท่ีเหลือจำากกระบวนการจัำดการของเสีย

ดังกล่าว (Non-recyclable or Residue) ร้อยละ 0.002

การบริหารจัำดการขยะจำากอาคารสำ�านักงาน ในปีที่ผ่านมาเอไอเอสได ้

ปรับปรุงพื�นท่ีคัดแยกขยะให้มีการแบ่งประเภทขยะท่ีชัดเจำน เพือ่ให้ขยะ

สามารถเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิลได้ง่าย และศูนย์ AIS Contact Center 

Development & Training Arena จำังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่มด�าเนิน 

โครงการติดตั�งเครื่องก�าจัำดขยะเศษอาหารเปล่ียนเป็นปุ ๋ยอินทรีย ์  

จำากการด�าเนินงานในปี 2564 ปริมาณขยะทั�งหมดจำ�านวน 183 ตัน  

ลดลงร้อยละ 67 จำากปี 2563 โดยจำ�าแนกได้เป็นขยะท่ัวไป ร้อยละ 36  

ซ่่งเป็นขยะท่ัวไปในส�านักงานและอาคารปฏิบัติการต่าง ๆ และเป็น 

ของเสียอันตราย ร้อยละ 64 ซ่่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จำากการด�าเนิน

ธุรกิจำและจำากอาคารส�านักงาน

การสำ่งเสำริมคนไทยเข้าใจำและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกสำ์อย่างถูกวิธี ผ่าน

โครงการ “คนไทยไร้ E-waste”

ในปี 2564 เอไอเอสขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั�งภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือสร้างความแข็งแรงให้การด�าเนินโครงการและอ�านวยความ

สะดวกในการท้ิงขยะอิเล็กทรอกนกิส์ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ�น นอกจำากนี�  

ยังมุ ่งสร้างความรู ้ความเข้าใจำให้คนไทยรับรู ้ถ่งอันตรายท่ีอาจำเกิด 

ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหากเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีหมดอายุการ

ใช้งานไว้ท่ีบ้าน หรือการน�าไปท้ิงไม่ถกูวิธ ีรวมถง่การถ่ายทอดองค์ความรู ้

เก่ียวกับกระบวนการรี ไซเคิล และการก�าจำัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

ถูกวิธี เพื่อหวังผลให้คนไทยได้ตระหนักรู ้ถ่งความส�าคัญของปัญหา 

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำากขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการด�าเนินงาน เช่น  

กิจำกรรม Challenge ขององค์กรเครือข่ายกรีนพหลโยธิน และคอนโด 

ท่ีอยู่อาศัยต่าง ๆ, แคมเปญ AIS E-Waste ท้ิงรับพอยท์, แคมเปญ AIS 

E-Waste ท้ิงรับโชค เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จำาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อการลดและก�าจำัดขยะอย่างถูกวิธี
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การด�าเนินการด้านสำิทธิมนุษยชน

เอไอเอสตระหนักถ่งความส�าคัญและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน อันเป็น 
คุณธรรมพื�นฐานของการท�างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยได ้
ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหน่่งในจำริยธรรมธรุกิจำ เพื่อเป็น 
แนวทางปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจำท่ีสอดคล้องกับหลักปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Universal 
Declaration of Human Rights – UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วย 
หลักการและสิทธิพื�นฐานในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
(The International Labor Organization – ILO) โดยมีคณะกรรมการ
จำริยธรรมธุรกิจำรับผิดชอบครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน และมีหน้าท่ีใน
การน�านโยบายไปปฏิบัติใช้เพื่อระบุประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมถ่งก�าหนดกลุม่บุคคลท่ีได้รบัผลกระทบ เพื่อก�าหนดแนวทางแก้ไข และ
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ  ท่ีอาจำเกิดขึ�นตลอดห่วงโซ่
คณุค่าทางธุรกจิำ (Business Value Chain) โดยมีการส่ือสารนโยบายให้กบั 
พนักงาน ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจำ ผูส่้งมอบสินค้าและบริการ ผู้รบัเหมา  
คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจำ รวมถ่งผู้เก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจำให้รับ
ทราบ เข้าใจำ รวมถ่งมีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจำอย่างมีคุณธรรมตาม
หลักสิทธิมนุษยชน นอกจำากนี� บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายการให้ข้อมูล
การกระท�าผิดและการทุจำริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 
(Whistle Blower Policy) เพื่อปกป้องดูแลพนักงาน กรณีรายงานเม่ือ
พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยผนวกไว้เป็นส่วนหน่่งของนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ความม่ันใจำว่าจำะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูก
ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใด ๆ จำากการแจำ้งเรื่องร้องทุกข์
เก่ียวกับการถูกข่มเหง การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกละเมิดสิทธิ โดยปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกคนอย่างมีมนุษยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน รวมถ่ง
ปฏิบัติมาตรการการไม่เลือกปฏิบัติ และต่อต้านการล่วงละเมิดทุกกรณี 
ทั�งนี� สามารถศ่กษารายละเอียดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนฉบับเต็ม 
ได้จำาก QR code ท่ีปรากฏด้านล่าง

เพ่ือให้มั่นใจำได้ว่าการด�าเนินงานของบริษัทจำะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจำ เอไอเอสจึำงได้ก�าหนด
กระบวนการประเมินความเส่ียงทางด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่
คุณค่าทางธุรกิจำ รวมถ่งมีกระบวนการตรวจำสอบคู ่ค้าและประเมิน 
ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินการธุรกิจำของเอไอเอส 
และคู ่ค ้า ซ่่งครอบคลุมถ่งแผนงานและกระบวนการบรหิารจัำดการ 
ความเส่ียง ดังนี�

1) ระบุประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน ซ่่งเชื่อมโยงกับ 
ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจำ

2) ระบุกลุ่มผู้ ได้รับผลกระทบ
3) ประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทาง

ธุรกิจำ
4) ก�าหนดมาตรการบริหารจัำดการความเส่ียง และมาตรการเพื่อ

บรรเทาเยียวยาความเสียหาย
5) ทบทวนการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง

สม�่าเสมอ 

การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนจำะด�าเนินการทุก ๆ 3 ปี  
โดยครอบคลุมกิจำกรรมการด�าเนินงานทั�งหมดของเอไอเอส รวมถ่ง
กิจำกรรมของพันธมิตรท่ีเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะคู่ค้า 
รายส�าคัญ (Critical Tier 1 Supplier)  และบริษัทมีมาตรการและ 
ด�าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจำะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนครบถ้วน
ทุกประเด็นความเส่ียง ทั�งนี� หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญในกิจำกรรม
การด�าเนินงาน หรือข้อก�าหนดทางกฎหมายใด ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
บริษัทจำะประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ิมเติม เพ่ือให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจำจำุบันและสอดคล้องกับการด�าเนินงานจำริง

นโยบายสิทธิมนุษยชน 
(ฉบับเต็ม)
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ทั�งนี� จำากการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน พบประเด็นท่ีมีความเส่ียง 5 รายการ ดังนี�

ประเด็นความเส่ีำยง 
ด้านสำิทธิมนุษยชน

กลุ่มหลักท่ีอาจำได้รับผลกระทบ
กลุ่มเปราะบาง

ท่ีอาจำได้รับผลกระทบ
ความเสำี่ยง

มาตรการบริหารจำัดการความเสำี่ยง  
และมาตรการเพื่อบรรเทาเยียวยาความเสำียหาย

1) สภาพแวดล้อมในการท�างาน พนักงานทุกคน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการขายและ 
ด้านวิศวกรรมภาคสนาม

เนื่องจำากพนักงานต้องมีการเดินทางปฏิบัติงาน
อยู ่เป็นประจำ�า และต่างสถานท่ี อาจำก่อให้เกิด 
ความเส่ียงจำากการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน หรือ
ยานพาหนะไม่ปลอดภัย

- เน้นย��ามาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยจัำดหลักสูตรการอบรมด้าน 
ความปลอดภัยและอนุญาตเฉพาะผู ้ท่ีผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนเท่านั�น

- จำัดสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดี เพือ่ให้ม่ันใจำว่าพนักงานจำะได้รับ 
การดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

- ส�าหรับความปลอดภัยด้านการเดินทาง บริษัทจัำดให้มีตารางการตรวจำ
สอบยานพาหนะ และมีการติดตามดูแลอายุการใช้งานอย่างเหมาะสม

2) ปกป้องระบบสารสนเทศและ
คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า

ลูกค้าท่ัวไป ลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจำ

ความเส่ียงจำากการละเมิดความเป็นส่วนตัว 
ของข้อมูลส่วนบุคคล แม้จำะมีมาตรการดูแล
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ส่วนบุคคล

- มีแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดตามดูแลและ 
ตรวจำสอบด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- สร้างความตระหนักและความเข้าใจำให้กับบุคลากร
- มีกระบวนการประเมินผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อก�าหนดและ

จำัดการความเส่ียงดังกล่าวในการให้บริการใหม่ ๆ
- จำ�ากัดการเข้าถ่งข้อมูลท่ีส�าคัญ (Sensitive Information) รวมถ่งการน�า

เทคนิคการป้องกันข้อมูลท่ีหลากหลายมาใช้โดยครอบคลุมข้อมูลขณะที่
เก็บรักษาในระบบ และขณะท่ีใช้งานและส่งต่อข้อมูลเพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของข้อมลูส่วนบคุคล (สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมด้านจำัดการข้อมลู
ส่วนบุคคลได้ท่ีรายงานพัฒนาความย่ังยืน 2564 หน้า 38-39)

- จำัดท�าข้อก�าหนดเกี่ยวกับกระบวนการของการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบ 
(Data Flow) อย่างเป็นขั�นตอนและส่ือสารกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อ 
ให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด จำัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางท่ี 
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ จำดหมาย  และ e-mail เป็นต้น เพื่อประสานงาน
และจัำดการกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ 

3) ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
และบริการ

ลูกค้าท่ัวไป และผู้รับเหมา เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ และผู้รับเหมา
ธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ประเด็นความเส่ียงด้านคุณภาพของสินค้า เช่น  
อุปกรณ์ท่ีติดตั�งเพ่ือรบัสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้าน  
และความปลอดภัยของอุปกรณ์มือถือ ถ่งแม้ว่า
จำะมีโอกาสเกิดขึ�นน้อยแต่มีผลกระทบค่อนข้างสูง

- มีการควบคุมเพื่อให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยการคัดเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจำะติดตั�งให้กับลูกค้า ตาม UL94-V0 standard plastic รวมถ่ง 
การทดสอบ surge protection จำากหน่วยงานภาครัฐ

- ส�าหรับโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมท่ีเป ็นผลิตภัณฑ์ซ่่งใช ้ตราสินค้า 
ของร้านเอง (House Brand) จำะต้องได้รบัการตรวจำสอบจำาก Acceptable 
Quality Limit (AQL)
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ประเด็นความเส่ีำยง 
ด้านสำิทธิมนุษยชน

กลุ่มหลักท่ีอาจำได้รับผลกระทบ
กลุ่มเปราะบาง

ท่ีอาจำได้รับผลกระทบ
ความเสำี่ยง

มาตรการบริหารจำัดการความเสำี่ยง  
และมาตรการเพื่อบรรเทาเยียวยาความเสำียหาย

4) สภาพแวดล้อมการท�างาน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผู ้รับ เหมาบางรายยังไม ่ มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยการท�างานท่ีเหมาะสม กรณีผู้รับเหมา 
รายส�าคัญของบริษัท ทางเอไอเอสจำะมีมาตรการ
เพือ่ ให ้ ม่ัน ใจำได ้ว ่ า ผู ้ รับ เหมารายดังกล ่าว 
มีมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานเป็นไป
ตามท่ีก�าหนด

- ก�าหนดมาตรการด้านมาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา/คู่ค้า 
โดยเริ่มจำากขั�นตอนการจำัดซื�อจัำดจำ้าง 

- ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงต้องก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของ
ตนเอง รวมถ่งจำัดให้มีการฝึกอบรมท่ีจำ�าเป็น 

- พนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว ต้องแสดงใบรับรองการผ่านการฝึก
อบรมก่อนเข้าท�างาน

- จำัดให้มีการประเมินความเส่ียงก่อนการเริ่มงานจำากฝ่ายตรวจำสอบการ
ปฏิบัติงาน ทั�งการติดตั�งภายในและภายนอกอาคาร

5) เสรีภาพในการแสดงออก/
การแสดงความคิดเห็น

ลูกค้าท่ัวไป เด็ก และเยาวชน บริษัทได้รับค�าร ้องขอจำากหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อจำ�ากัดการเข้าถ่งบางเว็บไซต์ ซ่่งอาจำเกิด 
ความเส่ียงท่ีจำะละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเสรีภาพ
ในการแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็น

- สร้างความสมดุลด้านเสรีภาพในการแสดงออก/แสดงความคิดเห็น และ
เปิดเผยนโยบายท่ีค�านง่ถง่ประเดน็ด้านสังคม และประเดน็อ่ืน ๆ  ท่ีไม่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- ค�าน่งถ่งผลกระทบด้านลบด้วยการบริหารจัำดการขั�นตอนภายในให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการเข้าถ่งข้อมูลท่ีจำ�ากัด ยกเว้นเป็นการเข้าถ่ง
ข้อมูลที่ถูกร้องขออย่างเป็นทางการตามขั�นตอนทางกฎหมาย

- มีกระบวนการพิจำารณาเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามการร้องขอจำาก
หน่วยงานรัฐหรือการร้องขอตามอ�านาจำของกฎหมาย

ทั�งนี� สามารถศ่กษารายละเอียดการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท https://sustainability.ais.co.th/th/respect-to-human-rights
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https://sustainability.ais.co.th/th/respect-to-human-rights


ภาพรวมโดยสำรุป

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดำการ 

รักษาความเป็นผู้น�าในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจำและ

กิจำกรรมทางธุรกิจำ รวมถ่งกระทบต่อก�าลังซื�อของผู้บริโภคท่ีอ่อนแอ 

อย่างไรก็ตาม ตั�งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นมา รัฐบาลได้เริ่ม 

ผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ  ท�าให้การใช้จ่ำายของผู้บริโภคเริ่มฟ้ืนตัว ในส่วน

การแข่งขันด้านราคายังคงรุนแรง โดยผู้ให้บริการยังคงเน้นเสนอแพ็กเกจำ 

ดาต้าแบบใช้งานไม่จำ�ากัด (unlimited data plan) ในระดับราคาต�่าให้ 

กับผู้ใช้บริการทั�งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน เพื่อรักษาฐานลูกค้า

และขยายส่วนแบ่งการตลาด ส่งผลให้รายได้จำากธุรกิจำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ลดลงร้อยละ 0.7 เทียบกับปีก่อน มาอยู่ท่ี 117,244 ล้านบาท ในขณะที่

ฐานผู้ใช้บริการยังคงเพิ่มขึ�นกว่า 2.68 ล้านเลขหมาย ซ่่งได้รับแรงหนุน

จำากกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง รวมถ่งการรักษาส่วนแบ่งการตลาด

และสร้างการรับรู้ในบริการ 5G

เสำริมความเป็นผู้น�าในการให้บริการ 5G
ปี 2564 เป็นปีท่ีเอไอเอสให้ความส�าคัญกับการขยายโครงข่าย 5G  

โดย ณ ส้ินปี 2564 โครงข่าย 5G ของเอไอเอสมีความครอบคลุมกว่า

ร้อยละ 76 ของประชากรใน 77 จำังหวัดท่ัวประเทศ โดยเน้นการลงทุน 

ท่ีมีประสิทธิภาพบนคล่ืนความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 700 

เมกะเฮิรตซ์ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า  

ท�าให้ฐานลูกค้าที่สมัครใช้บริการ 5G เติบโตขึ�นเป็น 2.2 ล้านราย สูง

กว่าเป้าหมายที่ตั�งไว้ที่ 2 ล้านราย นอกจำากนี� ด้วยการน�าเสนอปริมาณ 

ดาต้าท่ีสูงขึ�น ประกอบกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ บริการ AR/VR, 5G 

คลาวด์เกมส์ และบริการซิมเสริมฟรี จำึงช่วยยกระดับ ARPU ของบริการ 

5G ในกลุ่มผู้ใช้งานได้ในระดับร้อยละ 10-15

เตบิโตอย่างแขง็แกร่งในธุรกจิำอนิเทอร์เน็ตบ้านความเรว็สำงู
เอไอเอสไฟเบอร์มีการเติบโตอย่างแขง็แกร่ง ท่ามกลางการแข่งขนัในตลาด 

โดยมีรายได้เติบโตมาอยู่ท่ี 8,436 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 

21 เทียบกับปีก่อน ซ่่งมีปัจำจัำยสนับสนุนจำากจำ�านวนลูกค้าที่เพิ่มขึ�นทั�งปี 

435,100 ราย หรือคดิเป็นประมาณร้อยละ 25 ของจำ�านวนลูกค้าทีเ่พิ่มขึ�น

ทั�งอุตสาหกรรม ท�าให้ ณ ส้ินปีเอไอเอส ไฟเบอร์มีลูกค้ารวมทั�งส้ิน 1.77 

ล้านราย และด้วยการรับประกันคุณภาพบริการลูกค้าด้วยการติดตั�งท่ี

รวดเร็ว แก้ ไขปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง ความตรงต่อเวลาในการนัดหมาย 

รวมถ่งบริการเสริมอ่ืน ๆ ส่งผลให้เอไอเอสไฟเบอร์ยังคงเป็นผู้น�าในด้าน

คุณภาพการให้บริการท่ีเหนือกว่าอย่างต่อเน่ือง และในไตรมาส 4/2564

เอไอเอสไฟเบอร์ ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านด้วย

การเปิดตัวบริการท่ีรวดเร็วในระดับ 2Gbps ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าท่ีต้องการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงสุด

เสำริมความแข็งแกร่งธุรกิจำบริการลูกค้าองค์กรและ
บริการดิจำิทัลเซอร์วิสำ ผ่านกลยุทธ์การสำร้างความร่วมมอื
ในปีที่ผ่านมา ความต้องการส�าหรับบริการคลาวด์, ดาต้าเซ็นเตอร์และ

โซลูชั่นส�าหรับองค์กรเพ่ิมขึ�นอย่างรวดเร็ว รวมถ่งบริการใหม่ ๆ อาทิ 

eFBB, 5G FWA+, 5G network slicing และ 5G private network และ

ในครึ่งปีหลัง เอไอเอสได้เสรมิความแข็งแรงด้วยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร

กับ Microsoft ซ่่งช่วยเสริมศักยภาพของสินค้าและการบริการและ 

เพ่ิมขีดความสามารถของเอไอเอสในการให้บริการลูกค้าองค์กร โดย

เฉพาะในบริการคลาวด์ ท�าให้ในปี 2564 บริการลกูค้าองค์กรทีน่อกเหนือ

จำากบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เติบโตร้อยละ 18 เทยีบกับปีก่อน และคดิเป็น

ร้อยละ 3.2 ของรายได้จำากให้บริการหลัก นอกจำากนี� เอไอเอสได้ขยาย

แพลตฟอร์มดิจำิทัลท่ีส�าคัญส�าหรับกลุ่มลูกค้าท่ัวไป แพลตฟอร์มวิดีโอ 

AIS PLAY ของเอไอเอสได้รับการตอบรับจำากลูกค้าเป็นอย่างดี ท�าให้มี

ยอดลูกค้าใช้งานอย่างต่อเน่ืองกว่า 4 ล้านราย จำากการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้แก่ลูกค้าผ่านกลยุทธ์การเป็นพันธมิตร ซ่่งรวมถ่งการร่วมมือกัน 

ด้านคอนเทนต์กับ Disney+Hotstar, BBC และไทยลีก 

คาดการณ์ปี 2565 รายได้การให้บริการเติบโตอัตรา     
เลขตัวเดียวระดับกลาง (mid-single digit growth)
โดยสรุป ในปี 2564 เอไอเอสมีรายได้การให้บริการหลักอยู่ท่ี 130,972 

ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.1 เทียบกับปีก่อน ด้าน EBITDA เพิ่มขึ�นร้อยละ  

2.2 เทียบกับปีก่อน อยู่ท่ี 91,408 ล้านบาท ก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 26,922  

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.9 จำากปีก่อน จำากการลงทุนในโครงข่ายต่อเนื่อง

และผลขาดทุนจำากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่รับรู้

ส�าหรบัปี 2565 เอไอเอสคาดการณ์รายได้จำากการให้บริการหลักจำะเติบโต 

ในอัตราเลขตัวเดียวระดับกลาง (mid-single digit growth) จำากการ

เติบโตของทุกธุรกิจำ โดยเอไอเอสตั�งเป้าเสริมความแข็งแกร่งในบริการ 

5G เพื่อด่งดูดกลุ่มลูกค้าท่ีมีก�าลังซื�อสูง ด้านธุรกิจำอินเทอร์เน็ตบ้าน 

มีเป้าหมายเพิ่มผู้ใช้บริการสู่ 2.2 ล้านราย โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น

ฐานลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้านธุรกิจำลูกค้าองค์กรเน้นบริการเพื่อ

รองรับการปรับเปล่ียนองค์กรเข้าสู่กระบวนการดิจำิทัลด้วยโครงสร้าง

พื�นฐานและบริการต่าง ๆ อาทิ คลาวด์, บริการความปลอดภัยด้าน

ไซเบอร์, บริการด้าน ICT และบริการ 5G และคาดว่าก�าไร EBITDA  

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 77

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



จำะเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต�่า (low-single digit growth) จำาก

แนวโน้มของรายได้ท่ีเติบโต การบริหารต้นทุนอย่างต่อเน่ือง และจัำดสรร

งบประมาณท่ีเหมาะสมในการตลาด ด้านงบลงทุนคาดว่าจำะอยู่ในกรอบ 

30,000-35,000 ล้านบาท โดยตั�งเป้าท่ีจำะรักษาความเป็นผู้น�าในตลาด

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพื่อเตรียมรับกับโอกาสทางธุรกิจำใหม่ ๆ ท่ีมากขึ�น และ

มอบประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าแก่ลูกค้าด้วยการใช้ประโยชน์จำากเทคโนโลยี 

5G ท่ีดท่ีีสุด ตลอดจำนขยายความครอบคลุมของเอไอเอส ไฟเบอร์ในพื�นท่ี

ท่ีมีความต้องการใช้งาน และลงทุนยกระดับธุรกิจำบรกิารลูกค้าองค์กร

เหตุการณ์สำ�าคัญในปี 2564

สำภาวะตลาดและการแข่งขัน สำรุปผลการด�าเนินงานในปี 2564

1. ในเดือนกันยายน 2564 เอไอเอสได้บรรลุข ้อตกลงเพื่อระงับ 

ข้อพิพาทที่มีระหว่างกันบางส่วนกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำ�ากัด (มหาชน) (เอ็นที) ส่งผลให้เอไอเอสตกลงช�าระค่าตอบแทน 

เพื่อระงบัข้อพิพาทให้แก่เอ็นทเีป็นจำ�านวนเงิน 447.87 ล้านบาท ซ่่งเป็น 

จำ�านวนท่ีเอไอเอสเคยตั�งส�ารองไว้แล้ว โดยผลกระทบด้านการเงนิ  

คอื การลดลงของ “ลูกหนี�อ่ืน” และ “ประมาณการส�าหรบัผลประโยชน์

ตอบแทนจำ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ในขณะท่ีไม่มีผลกระทบต่อ

งบก�าไรขาดทุน

2. ในไตรมาส 3/2564 เอไอเอสได้ประกาศข้อตกลงร่วมทุน 50:50 กับ

ธนาคารไทยพาณชิย์ จำ�ากัด (มหาชน) (SCB) เพื่อจำดัตั�งบริษัทร่วมทุน

ภายใต้ชื่อ บริษัท เอไอเอสซีบี จำ�ากัด (AISCB) ด้วยเงินลงทุนจำ�านวน 

300 ล้านบาท AISCB คาดว่าจำะเริ่มให้บริการในครึ่งปีแรกของปี 

2565 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริการสินเชือ่ดจิำิทัลผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์เพื่อสร้างการเข้าถ่งบริการทางการเงินท่ีสะดวกมากยิ่งขึ�น

ในปี 2564 ตลาดธุรกิจำโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงมีการแข่งขันสูงตามก�าลัง

ซื�อของผู้บริโภคท่ีอ่อนตัว ในขณะท่ีผู้ให้บริการยังคงเน้นการแข่งขันด้าน

ราคาเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยน�าเสนอ

แพ็กเกจำดาต้าแบบใช้งานไม่จำ�ากัด (unlimited data plan) ในระดับราคา

ต�่าทั�งในตลาดผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนและผู้ ใช้บริการระบบเติมเงิน 

ซ่่งเป็นปัจำจำัยกดดันภาพรวมรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) 

ของอุตสาหกรรมให้ลดลง ส�าหรับบริการ 5G ผู้ ให้บริการต่างมุ่งเน้น

สร้างการรับรู้เรื่องเทคโนโลยี 5G ให้กับลูกค้า และขยายโครงข่ายในพื�นท่ี

ส�าคญัทีม่คีวามต้องการใชง้านสงู ส่งผลให้ในตลาดรวมมผีู้ใช้บริการ 5G 

กว่า 4 ล้านราย จำากปัจำจัำยความต้องการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ตลอด

จำนการทยอยเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ ๆ ท่ีรองรับเทคโนโลยี 5G ในราคา

ท่ีเข้าถ่งง่ายขึ�น

ส�าหรับตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงรักษาระดับการเติบโตที่แข็งแกร่ง

จำากความต้องการของผู้บริโภคในการท�างานและเรียนจำากท่ีบ้าน ใน

ขณะท่ีระดับราคาเริ่มต้นของแพ็กเกจำอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงอยู่ประมาณ 

400 บาท และยังมีการเสนอส่วนลดแก่ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าท่ีย้ายค่าย

อินเทอร์เน็ตบ้าน ส่งผลให้ภาพรวมรายได้เฉล่ียต่อหัวต่อเดือน (ARPU) 

ของอุตสาหกรรมลดลงจำากปี 2563 นอกจำากนี� ผู้ให้บริการต่างมุ่งเน้น

ไปท่ีการต่อยอดการบริการด้านคอนเทนต์ บริการเสริมอ่ืน ๆ  และการผูก

สัญญาการให้บริการระยะเวลา 24 เดือน เพื่อรักษาฐานลูกค้า รวมถ่งให้

ความส�าคัญกับคุณภาพบริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจำให้แก่ลูกค้า อาทิ 

การรับประกันคุณภาพการบริการภายใน 24 ชั่วโมง และการด�าเนินการ

ติดตั�งรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

ในปี 2564 จำ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพิ่มขึ�นเป็น 44.1 ล้าน 

เลขหมาย โดยมีจำ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ�นสุทธิ 2.68 ล้านเลขหมาย หรือ

เพิ่มขึ�นร้อยละ 6.5 จำากปีก่อน เป็นผลจำากการเติบโตของทั�งลูกค้าระบบ

เติมเงิน (+1.33 ล้านเลขหมาย) และลูกค้าระบบรายเดือน (+1.35 ล้าน 

เลขหมาย) แม้จำะมีมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิดซ่่งส่งผลให้เอไอเอสต้องปิดบางช่องทางจำัดจำ�าหน่ายในบางเดือน 

รวมถ่งการแข่งขันด้านราคาท่ีรุนแรง แต่เอไอเอสยังคงรักษาความเป็น

ผู้น�าในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้วยจำ�านวนผู้ ใช้บริการและส่วนแบ่ง

ทางการตลาดเชิงรายได้ท่ีสูงท่ีสุดในอุตสาหกรรม ส�าหรับ ARPU ของ

ลูกค้าระบบรายเดือนลดลงร้อยละ 2.8 จำากปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ�นเม่ือ

เทียบกับไตรมาสก่อนมาอยู่ท่ี 473 บาท/เลขหมาย/เดือน โดยได้แรงหนุน

จำากลูกค้าท่ีสมัครใช้บริการ 5G ที่มีจำ�านวนรวมมากกว่า 2.2 ล้านราย  

ในขณะท่ี ARPU ของลูกค้าระบบเติมเงินลดลงร้อยละ 12 จำากปีก่อน และ

ร้อยละ 1.4  จำากไตรมาสก่อนเน่ืองจำากการใช้จำ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอ 

โดยภาพรวมระดับ ARPU เฉล่ียลดลงร้อยละ 4.6 จำากปีก่อน อยู่ที่ 224 

บาท/เลขหมาย/เดือน 

เอไอเอส ไฟเบอร์ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาด โดยมีจำ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ�นสุทธิ 435,100 ราย ในปี 2564 

ส่งผลให้เอไอเอส ไฟเบอร์มีจำ�านวนผู้ใช้บริการ ณ ส้ินปี 2564 ทั�งส้ิน 

1,772,000 ราย เพิ่มขึ�นอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 33 เทียบกับปีก่อน ซ่่ง

เป็นการเติบโตเหนืออุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตบ้านอย่างมีนัยส�าคัญ  

โดยคาดว่าอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตเฉล่ียประมาณร้อยละ 5-10 

เทียบปีก่อน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านราคาในตลาดยังคงรุนแรง

ตลอดทั�งปี เน่ืองจำากผู้ให้บริการยังคงเสนอส่วนลดและแพก็เกจำในราคาต�า่ 

อย่างต่อเน่ือง ท�าให้ ARPU ลดลงร้อยละ 6.8 มาอยู่ท่ี 444 บาท จำาก 

476 บาท ในไตรมาส 4/2563
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ธุรกิจำมือถือ ไตรมาสำ 4/2563 ไตรมาสำ 3/2564 ไตรมาสำ 4/2564 %YoY %QoQ

จำ�านวนผู้ใช้บริการ

ระบบรายเดือน 10,192,400  11,276,300  11,522,200 13% 2.2%

ระบบเติมเงิน 31,244,400  32,381,600  32,594,500 4.3% 0.7%

รวมจำ�านวนผู้ใช้บริการ 41,436,800 43,657,900  44,116,700 6.5% 1.1%

จำ�านวนผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้น

ระบบรายเดือน 420,900 289,800 245,900 -42% -15%

ระบบเติมเงิน 74,400 134,400 212,900 186% 58%

รวมจำ�านวนผู้ใช้บริการ 495,300 424,200 458,800 -7.4% 8.2%

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)

ระบบรายเดือน 486                   470                   473 -2.8% 0.5%

ระบบเติมเงิน 154                   138                   136 -12% -1.4%

เฉลี่ย 234                   223                   224 -4.6% 0.2%

MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน)

ระบบรายเดือน 187                   177                   169 -9.6% -4.6%

ระบบเติมเงิน 79                     67                     66 -16% -1.8%

เฉลี่ย  105                     95                     93 -11% -2.8%

VOU (กิกะไบต์/เลขหมายท่ีใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)

ระบบรายเดือน 21.6  26.2                  27.1 25% 3.4%

ระบบเติมเงิน 16.5  20.9                  23.5 43% 12%

เฉลี่ย  18.0  22.6                  24.9 38% 10%

อัตราการใช้เครื่องโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ 4G 77% 81% 80% - -

ธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูำง

จำ�านวนผู้ใช้บริการ 1,336,900 1,668,900 1,772,000 33% 6.2%

จำ�านวนผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มขึ�น 81,400 133,000 103,100 27% -22%

ARPU (บาท/ราย/เดือน) 476 455 444 -6.8% -2.6%

สำรุปผลประกอบการไตรมาสำ 4/2564

ในไตรมาส 4/2564 เอไอเอสมี รายได้หลักจำากการให้บริการ อยู ่ท่ี  

33,397 ล้านบาท เพิ่มขึ�นร้อยละ 4.1 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 1.8  

เทียบกับไตรมาสก่อนโดยได้รับแรงหนุนจำากการเติบโตของทั�งสามธุรกิจำ 

ธุรกิจำมือถือ (รายได้อยู่ท่ี 29,591 ล้านบาท เพิ่มขึ�นร้อยละ 2.0 เทียบกับ 

ปีก่อน และร้อยละ 1.3 เทียบกับไตรมาสก่อน) มีการใช้จำ่ายของผู้บริโภคที่

ดีขึ�นเล็กน้อยหลังจำากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมสถานการณ์

การแพร่ระบาด ในขณะท่ียังคงมีการเสนอขายแพ็กเกจำราคาต�่าในตลาด

โทรศัพท์ต่อเน่ือง ส�าหรับธุรกิจำอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเติบโตอย่าง

แข็งแกร่ง (รายได้อยู่ท่ี 2,290 ล้านบาท เพิ่มขึ�นร้อยละ 24 เทียบกับ 

ปีก่อน และร้อยละ 4.6 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) จำากความต้องการ

ของผู้บริโภคเพิ่มขึ�นท่ีต้องท�างานและเรียนจำากท่ีบ้าน ในส่วนของรายได้ 

ธุรกิจำลูกค้าองค์กรท่ีนอกเหนือจำากการให้บริการโทรศัพท์ เพ่ิมขึ�น 

ร้อยละ 26 เทียบกับปีก่อน จำากการเติบโตของรายได้บริการ Cloud, 

Data center และ ICT Solution โดยสรุป รายได้รวมเพิ่มขึ�นร้อยละ 9.3 

เทียบกับปีก่อนและร้อยละ 19 เทียบกับไตรมาสก่อน ปัจำจำัยหนุนมาจำาก

ยอดขายเครื่องมือถือที่เพิ่มขึ�นเม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีมียอดขายในระดับ

ต�่าเพราะเป็นช่วงท่ีได้รับผลกระทบจำากมาตรการปิดเมือง และการเปิด

ตัวของ iPhone 13 ในเดือนตุลาคม 2564

ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จำ่าย ต้นทุนการให้บริการอยู่ท่ี 21,664  

ล้านบาท เพิ่มขึ�นร้อยละ 6.0 เทียบกับปีก่อนและร้อยละ 1.1 เทียบกับ

ไตรมาสก่อน เน่ืองจำากการลงทุนขยายโครงข่าย 5G ของเอไอเอสเพื่อ

เสริมความเป็นผู้น�า ทั�งนี� ค่าใช้จำ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 5,821 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.4 เทียบกับปีก่อนจำากการควบคุมต้นทุนและ

ค่าใช้จำ่าย แต่เพิ่มขึ�นร้อยละ 11 เทียบกับไตรมาสก่อน เน่ืองจำากกิจำกรรม 

ทางการตลาดและการท�าแคมเปญโปรโมทบริการ 5G ทีม่ากขึ�นในไตรมาสนี�  

ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดท่ีผ่อนคลายลง
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สำรุปงบการเงนิประจำ�าปี 2564

โดยสรุป เอไอเอสมี EBITDA ในไตรมาส 4/2564 อยู่ท่ี 22,934 ล้านบาท  

เพิ่มขึ�นร้อยละ 3.1 และทรงตัวเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ปัจำจัำยหนุน 

จำากการเพิม่ขึ�นของรายได้หลักจำากการให้บริการ ประกอบกับการ

บริหารค่าใช้จำ่ายในการขายและบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ค่าเส่ือมราคา

และค่าตัดจำ�าหน่ายเพิ่มขึ�นร้อยละ 4.0 เทียบกับปีก่อนและร้อยละ 0.8 

เทียบกับไตรมาสก่อน จำากการได้มาซ่่งใบอนุญาตคล่ืนความถี่ย่าน 700 

เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์เพิ่มเติมในปี 2564 โดยสรุป เอไอเอสมี 

รายงานก�าไรสุทธิ อยู่ท่ี 6,863 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 เทียบกับ 

ปีก่อน แต่เพิ่มขึ�นร้อยละ 7.7 เทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะท่ีก�าไรสุทธิ

จำากการด�าเนินงานปกติ (ไม่รวมผลขาดทุนจำากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่

เกิดขึ�นจำริง) อยู่ท่ี 6,733 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับปีก่อนและ

ทรงตัวเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน 

รายได้
ในปี 2564 เอไอเอสมีรายได้รวม 181,333 ล้านบาท เพิ่มขึ�นร้อยละ 4.9 

เทียบกับปีก่อน จำากการเติบโตของรายได้จำากการให้บริการหลักและการ

ขายเครื่องมือถือ แม้ว่ายังคงมีผลกระทบจำากการแพร่ระบาด และสภาวะ

การจำับจำ่ายใช้สอยของผู้บริโภคท่ีอ่อนตัว 

รายได้จำากการให้บริการหลัก (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและรายได้ 

จำากการเป็นพันธมิตรกับทีโอที) เพิ่มขึ�นร้อยละ 1.1 เทียบกับปีก่อน  

มาอยู่ท่ี 130,972 ล้านบาท จำากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้

ธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและธุรกิจำลูกค้าองค์กร ซ่่งมีแรงหนุน 

มาจำากความต้องการเชือ่มต่ออินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มขึ�นในช่วงการแพร่ระบาด

ของโรคระบาด

• รายได้จำากธุรกิจำโทรศัพท์เคลื่อนที่ เท่ากับ 117,244 ล้านบาท ลดลง 

ร้อยละ 0.7 เทียบกับปีก่อน จำากแนวโน้มของ ARPU เฉลี่ยท่ีลดลง 

จำาก 234 บาทเป็น 224 บาท เน่ืองจำากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ท่ียืดเยื�อและการแข่งขันด้านราคา ทั�งนี� เอไอเอสยังคงมุ่งเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งของคุณภาพเครือข่ายและการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 

ส่งผลให้ลูกค้าทั�งระบบเติมเงินและระบบรายเดือนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ท่ีร้อยละ 4 และ 13 เม่ือเทียบกับปีก่อน ตามล�าดับ

• รายได้จำากธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูำง อยู่ท่ี 8,436 ล้านบาท  

เพ่ิมขึ�นร้อยละ 21 เทียบกับปีก่อน เน่ืองมาจำากการเติบโตของฐาน

ลูกค้า จำากการท�างานและเรียนจำากบ้าน ประกอบกับการควบคุมอัตรา

การยกเลิกการใช้บริการได้ดี ในขณะท่ี ARPU ยังคงลดลงจำากการ

เสนอขายแพ็กเกจำราคาต�่า เพ่ือตอบสนองต่อการจำับจำ่ายใช้สอยของ

ผู้บริโภคท่ีอ่อนตัว

• รายได้การให้บริการอื่น ๆ อยู่ท่ี 5,291 ล้านบาท เพิ่มขึ�นร้อยละ 16 

เทยีบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจำากความต้องการในธรุกิจำลูกค้าองค์กร

ท่ีนอกเหนือจำากการให้บริการโทรศัพท์ ซ่่งเป็นผลมาจำากการเติบโต 

ของความต้องการการใช้บริการคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และบริการ 

ด้านโซลูชั่น ตามแนวโน้มการเปล่ียนผ่านในยุคดิจิำทัล

รายได้จำากค่าเชือ่มโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จำากการเป็นพนัธมติร

กับทีโอที อยู่ที่ 13,820 ล้านบาท เพ่ิมขึ�นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.7 เทียบกับ

ปีก่อน เป็นผลจำากปริมาณการใช้งานโครงข่ายท่ีสูงขึ�น ชดเชยกับรายได้

จำากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายท่ีลดลง

รายได้จำากการขายเครื่องมือถือและซิม อยู่ท่ี 36,542 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ�นร้อยละ 24 เทียบกับปีก่อน เกิดจำากยอดขาย iPhone13 ท่ีสูงขึ�นเม่ือ

เทียบกับยอดขาย iPhone12 ปีท่ีแล้วท่ีเปิดตัวล่าช้า ทั�งนี� อัตราก�าไรจำาก

การขายซิมและอุปกรณ์ทั�งหมด ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 0.9 จำากความต้องการ 

ในเครื่องโทรศัพท์ที่มีอัตราก�าไรสูง 

ต้นทุนและค่าใช้จำ่าย
ต้นทุนการให้บริการ ส�าหรับปี 2564 อยู่ท่ี 85,238 ล้านบาท เพิ่มขึ�น

ร้อยละ 4.5 เม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจำากการได้มาของใบอนุญาต

และการลงทุนขยายโครงข่าย 

• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อยู่ท่ี 5,320 ล้านบาท คงท่ีเม่ือเทียบกับ 

ป ีก ่อน ซ่่งสอดคล้องกับรายได้จำากการให้บริการท่ีมีต ้นทุนค่า

ธรรมเนียมใบอนุญาตต่อรายได้การให้บริการหลักคงท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 

4.1 เมื่อเทียบกับปี 2563

• ค่าเส่ืำอมราคาและค่าตัดจำ�าหน่าย เท่ากับ 51,773 ล้านบาท เพิ่มขึ�น 

ร้อยละ 3.1 เทียบกับปีก่อน จำากการได้มาของใบอนุญาตคล่ืนความถี่ 

(ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์) ในปี 2564 และการลงทุน 

ในโครงข่าย 5G/4G อย่างต่อเนื่อง ชดเชยกับค่าเส่ือมราคาท่ีลดลง 

ของอุปกรณ์โครงข่าย 3G ซ่่งบันท่กค่าเส่ือมเต็มจำ�านวนแล้ว

• ต้นทุนโครงข่ายและค่าใช้จำ่ายการเป็นพันธมิตรกับทีโอที อยู่ที่ 

19,128 ล้านบาท เพิ่มขึ�นร้อยละ 5.6 เม่ือเทียบกับปีก่อน จำากการเพิ่มขึ�น 

ของค่าเช่าพื�นที่สถานีฐานและค่าสาธารณูปโภค ตลอดจำนการบ�ารุง

รักษาโครงข่าย 5G/4G ที่สูงขึ�น

• ต้นทุนการให้บริการอื่น ๆ อยู่ท่ี 9,017 ล้านบาท เพิ่มขึ�นร้อยละ 14 

เทียบกับปีก่อน จำากการเพิ่มขึ�นของต้นทุนค่าคอนเทนต์ต่าง ๆ เช่น 

Disney+ hotstar และโปรแกรมโอลิมปิก รวมถ่งค่าโทรระหว่างประเทศ

ที่เพิ่มขึ�น

ค่าใช้จำ่ายในการขายและบริการ อยู่ท่ี 21,700 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

11 เทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจำากการควบคุมต้นทุน และกิจำกรรม

ทางการตลาดท่ียังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง

• ค่าใช้จำ่ายทางการตลาด อยู่ท่ี 6,035 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 

เทียบกับปีก่อน เนื่องจำากการลดลงของกิจำกรรมทางการตลาดในช่วง

มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด
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• ค่าใช้จำ่ายในการบริหารและค่าใช้จำ่ายอื่น ๆ อยู่ท่ี 15,665 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 12 เทียบกับปีก่อน จำากค่าใช้จำ่ายการตั�งส�ารองหนี�เสีย

และค่าใช้จำ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานลดลง โดยในปี 2564 สัดส่วน

ค่าใช้จำ่ายการตั�งส�ารองหนี�เสียต่อรายได้ของลูกค้าระบบรายเดือนและ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 2.6 จำากร้อยละ 4.4 

ในปี 2563

ขาดทุนจำากอัตราแลกเปล่ียนสุำทธิ อยู่ท่ี 646 ล้านบาทในปี 2564  

สวนทางกับปี 2563 ที่มีผลก�าไรจำากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิเท่ากับ 2  

ล้านบาท เป็นผลจำากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

และการเพิ่มขึ�นของค่าใช้จำ่ายการลงทุนค้างจำ่าย (CAPEX payable) 

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 5,626 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกับ 

ปีก่อน จำากการลดลงของหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย ทั�งนี� ต้นทุนเงินกู้ยืม

เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 2.6 ต่อปี

ก�าไร
ในปี 2564 เอไอเอสมี EBITDA อยู่ท่ี 91,408 ล้านบาท เพิ่มขึ�นร้อยละ 2.2 

เทียบกับปีก่อน จำากการเติบโตของรายได้จำากการให้บริการหลัก และการ

ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จำ่าย โดยอัตราก�าไร EBITDA อยู่ท่ีร้อยละ 50.4  

เทียบกับร้อยละ 51.7 ในปีก่อนหน้า ก�าไรสุทธิ อยู่ท่ี 26,922 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 1.9 เทียบกับปีก่อน ซ่่งสาเหตุมาจำากผลขาดทุนจำากอัตรา

แลกเปล่ียนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ�นจำริง และการเพิ่มขึ�นของค่าเส่ือมราคาและ

ค่าตัดจำ�าหน่าย หากไม่รวมผลขาดทุนจำากอัตราแลกเปล่ียน ก�าไรสุทธิ

จำากการด�าเนินงานปกติ จำะอยู่ท่ี 27,037 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 

เม่ือเทียบกับปีก่อน

ฐานะการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2564 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมทั�งสิน้ 356,222 ล้านบาท 

เพิ่มขึ�นร้อย 1.7 เม่ือเทียบกับปีก่อน ณ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลัก

มาจำากการได้มาของใบอนุญาตคล่ืนความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ และ  

26 กิกะเฮิรตซ์ในปี 2564 หนี�สินรวมอยู่ท่ี 274,397 ล้านบาท ทรงตัว 

เม่ือเทียบกับปีก่อนเน่ืองจำากการได้มาเพ่ิมของใบอนุญาตคล่ืนความถี่ 

ชดเชยด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี�สินตามสัญญาเช่า (Lease liabilities) 

ท่ีลดลง ส�าหรับหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 

87,828 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับ ส้ินปี 2563 ท่ี 99,600 ล้านบาท 

ทั�งนี� เอไอเอสมีอัตราส่วนหนี�สินสุทธิต่อ EBITDA (ไม่รวมหนี�สินตาม 

สัญญาเช่า และใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีค้่างจ่ำาย) อยู่ท่ี 0.8 เท่า ส�าหรบั 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อยู่ท่ี 81,825 ล้านบาท เพ่ิมขึ�นร้อยละ 8.1 จำาก  

ณ ส้ินเดือนธันวาคม ปี 2563 เน่ืองจำากก�าไรสะสมท่ีเพ่ิมขึ�น  

กระแสำเงินสำด
ในปี 2564 เอไอเอสมีกระแสเงินสดจำากกิจำกรรมด�าเนินงาน เท่ากับ 

86,634 ล้านบาท เพ่ิมขึ�นร้อยละ 1.2 จำากปีก่อน ตามการเติบโตของ 

EBITDA ในขณะท่ีกระแสเงินสดส�าหรับกิจำกรรมลงทุนรวมอยู่ท่ี 45,298 

ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนในโครงข่ายเท่ากับ 25,786 ล้านบาทและการ

จำ่ายช�าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคมจำ�านวน 19,512 

ล้านบาท โดยสรุป เอไอเอสมีกระแสเงินสดอิสระอยู่ท่ี  41,336 ล้านบาท 

ส่งผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2564 เท่ากับ 

12,739 ล้านบาท

อัตราสำ่วนทางการเงิน
ความสำามารถในการท�าก�าไร: เอไอเอสยังคงความสามารถในการ

ท�าก�าไรในระดับท่ีดี ด้วยอัตราก�าไร EBITDA ท่ีร้อยละ 50.4 จำากการ

บริหารจำัดการต้นทุนท่ีดีท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด ในขณะ

ท่ีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 15 สูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมอย่าง

มีนัยส�าคัญ ส�าหรับอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลง 

ร้อยละ 38 ในปี 2563 มาอยู่ท่ีร้อยละ 34 และอัตราผลตอบแทนจำาก

สินทรพัย์ (ROA) ลดลงเล็กน้อยจำากร้อยละ 9 ในปี 2563 มาอยู่ท่ีร้อยละ 8

สำภาพคล่องและโครงสำร้างการเงิน: อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ท่ี 0.39 

เท่า ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนที่ตัวเลขอยู่ท่ี 0.45 เท่า ทั�งนี� เอไอเอสยังคง

รักษาสถานะทางการเงนิท่ีแข็งแกร่งโดยมีอัตราเงินกู้สุทธิต่อ EBITDA อยู่

ท่ี 0.8 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี�ย (Interest 

Coverage) อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมท่ี 16 เท่า

การหมุนของสิำนทรัพย์: เอไอเอสบรหิารสินค้าคงเหลือได้ดี ด้วยระยะ

เวลาขายสินค้าเฉล่ียลดลงจำาก 44 วัน เหลือ 22 วัน เน่ืองจำากคลังสินค้า

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีลดลง ส�าหรับระยะเวลาช�าระหนี�เพิ่มขึ�นเล็กน้อย จำาก  

72 วัน เป็น 73 วันตามการเพิ่มขึ�นของค่าใช้จำ่ายการลงทุนค้างจำ่าย 

(CAPEX payable) ส�าหรับการลงทุนขยายโครงข่าย 5G  

เครดิตเทอมและระยะเวลาการเก็บหนี้
ระยะเครดิตเทอมท่ีเอไอเอสให้กับลูกค้าอยู่ระหว่าง 14 - 120 วัน ขึ�นอยู่กับ

ประเภทของบริการและประเภทของลูกค้า ส�าหรับลูกค้าทั่วไปซ่่งส่วนใหญ่

ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอส 

ให้เครดิตเทอมเป็นระยะเวลา 30 วันส�าหรับบริการประเภทรายเดือน  

ในขณะท่ีธุรกิจำส�าหรับลูกค้าองค์กร เอไอเอสให้ระยะเวลาเครดิตเทอมท่ี

ยาวกว่าโดยอยู่ระหว่าง 30 - 120 วัน ขึ�นอยู่กับประเภทของการบริการ 

ทั�งนี� ระยะเวลาการเก็บหนี�เฉล่ียส�าหรับปี 2564 อยู่ท่ี 32 วัน ลดลงจำาก  

38 วันในปี 2563 แม้ว่าเอไอเอสได้มีการผ่อนปรนการช�าระหนี�ส�าหรับ

ลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าองค์กรในช่วงสถานการณ์โรคระบาดในไตรมาส 

2/2564 และช่วงท่ีมีการปิดเมืองในไตรมาส 3/2564 แต่ได้ด�าเนินการ 

เก็บหนี�ตามนโยบายปกติในช่วงเวลาท่ีเหลือปี 2564
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งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท)
ไตรมาสำ 
4/2563

ไตรมาสำ 
3/2564

ไตรมาสำ
4/2564

%YoY %QoQ 2563 2564 %YoY

รายได้ธุรกิจำโทรศัพท์เคล่ือนที่ 29,015  29,204 29,591 2.0% 1.3% 118,082 117,244 -0.7%

รายได้ธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1,852  2,189 2,290 24% 4.6% 6,959 8,436 21%

รายได้การให้บริการอ่ืน ๆ 1,223  1,403 1,515 24% 8.0% 4,552 5,291 16%

รายได้การให้บริการหลัก 32,090  32,797 33,397 4.1% 1.8% 129,594 130,972 1.1%

รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที 3,499  3,407 3,374 -3.6% -1.0% 13,722 13,820 0.7%

รายได้การให้บริการ 35,589  36,204 36,771 3.3% 1.6% 143,316 144,791 1.0%

รายได้จำากการขายซิมและอุปกรณ์ 10,485  6,173 13,568 29% 120% 29,574 36,542 24%

รวมรายได้ 46,074  42,377 50,338 9.3% 19% 172,890 181,333 4.9%

ต้นทุนค่าธรรมเนียม 1,265  1,354 1,258 -0.5% -7.1% 5,309 5,320 0.2%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำ�าหน่าย 12,596  13,055 13,158 4.5% 0.8% 50,210 51,773 3.1%

ค่าใช้จำ่ายด้านโครงข่าย 4,622  4,649 4,808 4.0% 3.4% 18,110 19,128 5.6%

ต้นทุนการให้บริการอ่ืน ๆ 1,954  2,377 2,440 25% 2.6% 7,904 9,017 14%

รวมต้นทุนการให้บริการ 20,437  21,435 21,664 6.0% 1.1% 81,534 85,238 4.5%

ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์ 10,360  6,205 13,459 30% 117% 29,314 36,215 24%

รวมต้นทุน 30,796  27,640 35,123 14% 27% 110,848 121,453 9.6%

ก�าไรขั้นต้น 15,277  14,737 15,215 -0.4% 3.2% 62,042 59,880 -3.5%

ค่าใช้จำ่ายในการขายและบริหาร 6,026  5,240 5,821 -3.4% 11% 24,331 21,700 -11%

ค่าใช้จำ่ายการตลาด 1,684  1,430 1,725 2.4% 21% 6,598 6,035 -8.5%

ค่าใช้จำ่ายในการบริหารและอ่ืน ๆ 4,342  3,810 4,096 -5.7% 7.5% 17,733 15,665 -12%

ก�าไรจำากการด�าเนินงาน 9,252  9,496 9,394 1.5% -1.1% 37,711 38,179 1.2%

ก�าไร (ขาดทุน) จำากอัตราแลกเปล่ียน 263 -428 163 -38% -138% 2 -646 n.m.

รายได้ (ค่าใช้จำ่าย) อ่ืน 136  120 196 44% 63% 731 986 35%

ค่าใช้จำ่ายทางการเงิน 1,358  1,414 1,366 0.6% -3.4% 5,917 5,626 -4.9%

ภาษีเงินได้ 1,128  1,399 1,522 35% 8.8% 5,089 5,970 17%

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจำควบคุม -1 -0.6 -1 12% 25% -3 -2 -20%

ก�าไรสำุทธิ 7,164  6,374 6,863 -4.2% 7.7% 27,434 26,922 -1.9%

EBITDA (ล้านบาท)
ไตรมาสำ 
4/2563

ไตรมาสำ 
3/2564

ไตรมาสำ
4/2564

%YoY %QoQ 2563 2564 %YoY

ก�าไรจำากการด�าเนินงาน 9,252 9,496 9,394 1.5% -1.1% 37,711 38,179 1.2%
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำ�าหน่าย 13,025 13,442 13,546 4.0% 0.8% 51,842 53,374 3.0%
(ก�าไร)/ขาดทุนจำากการขายสินทรัพย์ 6 -7 26 349% n/m 30 26 -15%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร -45 -37 -26 -42% -31% -168 -145 -13%
ค่าใช้จำ่ายการเงินอ่ืน ๆ -4 -6 -6 63% 12% -17 -25 48%
EBITDA 22,234 22,888 22,934 3.1% 0.2% 89,398 91,408 2.2%
อัตราก�าไร EBITDA margin (%) 48.3% 54.0% 45.6%   51.7% 50.4%  

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 82

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



ฐานะการเงิน
(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)

4/2563 %YoY 4/2564 %YoY

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,421 5.3%  12,739 3.6%

เงินลงทุนระยะสั�น 1,921 0.5%  1,392 0.4%

ลูกหนี�การค้า 16,579 4.7%  15,219 4.3%

สินค้าคงเหลือ 2,372 0.7%  2,104 0.6%

อื่น ๆ 3,132 0.8%  4,111 1.2%

รวมสำินทรัพย์หมุนเวียน 42,155 12%  35,566 10%

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 110,219 31%  131,775 37%

โครงข่าย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 122,518 35%  117,844 33%

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 58,723 17%  50,574 14%

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 7,123 2.0%  10,864 3.0%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,120 1.2%  4,236 1.2%

อื่น ๆ 5,312 1.5%  5,363 1.5%

สำินทรัพย์รวม 350,171 100%  356,222 100%

เจำ้าหนี�การค้า 22,382 6.4%  26,745 7.5%

ส่วนของเงนิกู้ถ่งก�าหนดช�าระใน 1 ปี 18,748 5.4%  14,132 4.0%

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าถ่งก�าหนด
ช�าระใน 1 ปี  

10,213 2.9%  10,537 3.0%

ผลตอบแทนค้างจำ่าย 5,248 1.5%  3,361 0.9%

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ค้างจำ่ายถ่งก�าหนด
ช�าระใน 1 ปี 

10,538 3.0%  10,903 3.1%

อื่น ๆ 26,684 7.6%  26,190 7.4%

รวมหน้ีสำินหมุนเวียน 93,813 27%  91,868 26%

หุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว 79,301 23%  73,697 21%

หนี�สินตามสัญญาเช่า 48,150 14%  40,597 11%

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ค้างจำ่าย 42,911 12%  61,416 17%

อื่น ๆ 10,306 2.9%  6,819 1.9%

รวมหน้ีสำิน 274,481 78%  274,397 77%

ก�าไรสะสม 51,382 15%  57,103 16%

อื่น ๆ 24,307 6.9%  24,722 6.9%

รวมสำ่วนของผู้ถือหุ้น 75,689 22%  81,825 23%

อัตราสำ่วนทางการเงินท่ีสำ�าคัญ 4/2653 3/2564 4/2564

เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.3 1.1 1.1
เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.0 1.0 0.9
เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA 0.9 0.9 0.8
เงินกู้สุทธิรวมหนี�สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาต
ให้ใช้คล่ืนความถี่ค้างจำ่ายต่อ EBITDA  

2.1 2.3 2.2

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.4 0.4 0.4
Interest Coverage 14 16 16
Debt Service Coverage Ratio 3.3 4.2 4.5
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 40% 35% 34%

ตารางการช�าระหนี้ ตารางช�าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถ่ี

ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 900MHz 2600MHz 700MHz

2565 - 14,142 7,565 - 3,473
2566 7,820 7,689 7,565 - 3,473

2567 6,638 6,805 7,565 - 3,473
2568 - 7,848 7,565 2,934 3,473
2569 8,180 5,599 - 2,934 3,473

2570 9,000 4,856 - 2,934 3,473
2571 2,500 3,819 - 2,934 3,473
2572 - - - 2,934 3,473
2573 - - - 2,934 3,473
2574 3,000 - - - -

อันดับเครดิต

Fitch National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงท่ี
S&P BBB+, แนวโน้มอันดับเครดิต: คงท่ี

ตัวเลขจำากงบก�าไรขาดทุนเป็นตัวเลขตั�งแต่ต้นปี เทียบให้เป็นเต็มปี

  *เอไอเอสจำ่ายช�าระใบอนุญาตคล่ืนความถี่ 26 กิกะเฮิร์ตซ ทั�งจำ�านวนแล้วในไตรมาส 1/2564 
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แหล่งที่มาและแหล่งใช้ ไปของเงินทุนประจำ�าปี 2564 (ล้านบาท)

แหล่งท่ีมาของเงินทุน แหล่งใช้ ไปของเงินทุน

กระแสเงนิสดจำากการด�าเนินงาน 92,415 เงินลงทุนในโครงข่ายและสินทรัพย์ถาวร 25,786

จำ่ายเงินกู้ระยะยาว 8,600 จำ่ายช�าระใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 19,512

ดอกเบี�ยรับ 220 เงินปันผลจำ่าย 21,203

เงินรับจำากการขายสินทรัพย์ 111 ช�าระหนี�สินตามสัญญาเช่า 11,882

เงินปันผลรับ 15 ช�าระเงินกู้ระยะสั�นและระยะยาว 18,785

ภาษีเงินได้ 5,781

ช�าระต้นทุนทางการเงิน 3,692

เงินลงทุนในกิจำการร่วมค้า 300

เงินสำดลดลง 5,681 อ่ืน ๆ 101

รวม 107,042 107,042

มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ ในปี 2565

รายได้การให้บรกิารหลักเติบโตอัตราเลขตัวเดียวระดับกลาง (mid- 
single digit growth)
ในปี 2565 เศรษฐกิจำไทยคาดว่าจำะฟื้นตัว แม้จำะมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับการระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ์ ใหม่ (โอไมครอน) ในช่วงต้นมกราคม 2565 โดยคาดว่ากิจำกรรมทาง

เศรษฐกิจำและการบริโภคภายในประเทศจำะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ�น เน่ืองจำากอัตราการฉีด

วัคซีนในปีนี�ที่สูงกว่าในปี 2564 โดยเอไอเอสจำะมุ่งสร้างรากฐานพร้อมสู่เป้าหมายการ

เป็น “ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอัจำฉริยะ” หรือ “Cognitive Telco” ท่ีส่งเสริมให้โครงข่าย

และระบบสารสนเทศมีความอัจำฉริยะ (Intelligent network & IT automation) ท่ีช่วย

ติดตามตรวจำสอบ บ�ารุงรักษา วิเคราะห์ข้อมูลตอบสนองต่อปัจำจัำยการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ   

ได้ล่วงหน้า ตลอดจำนเพิ่มขีดวามสามารถของปัญญาประดิษฐ์ ด้วยเหตุนี� เราจึำงเน้นขับ

เคล่ือนการเติบโตของรายได้จำากให้บริการหลักในทุกธุรกิจำ

• คาดการณ์รายได้ธุรกิจำโทรศัพท์เคล่ือนท่ีฟื้นตัว เอไอเอสมุ่งม่ันท่ีจำะสร้างการเติบโต 

ในบริการ 5G เพื่อเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดเชงิรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีมีก�าลงัซื�อสูง  

ด้วยโครงข่ายรวมถ่งการน�าเสนอสินค้าและบริการทีเ่หนือกว่า แม้ว่าการแข่งขนัด้านราคา 

จำะสูงขึ�น แต่เรามุ่งให้ความส�าคญักับการพฒันาคณุภาพโครงข่ายและสร้างความผูกพนั

กับลูกค้า (customer engagement) ผ่านการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer 

Value Management) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงล่กและด�าเนินโครงการรักษาฐาน

ลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพ

• สำร้างการเติบโตของธุรกิจำอินเทอร์เน็ตบ้านในระดับที่เหนือกว่าอุตสำาหกรรม  

ในปี 2565 เอไอเอสมีเป้าหมายท่ีจำะมุ่งเน้นการท�าตลาดแบบ FMC (Fixed-Mobile- 

Content Convergence) มากขึ�น หรือการผนวกรวมบริการทั�งอินเทอร์เน็ตบ้าน 

โทรศัพท์มือถือ และคอนเทนต์เป็นแพ็กเกจำรวมท่ีให้บริการกับลูกค้า เพื่อมุ่งสร้าง

บริการที่เพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน (Average Revenue per Household) โดยอาศัยการ 

ต่อยอดจำากฐานลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และการน�าเสนอบริการแบบเฉพาะกลุ่ม 

ทั�งนี� เอไอเอสมุ่งม่ันท่ีจำะเป็นผู้ให้บริการรายหลัก โดยตั�งเป้ามีฐานลูกค้า 2.2 ล้านราย 

รายได้จำากการให้บริการหลัก • เติบโตในอัตราเลขตัวเดยีวระดบักลาง (mid-single digit growth)

ก�าไร EBITDA • เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต�่า (low-single digit growth)

งบประมาณการลงทุน  (ไม่รวมคล่ืนความถี่) • 30,000-35,000 ล้านบาท
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• ในปีนี� นอกจำากนี� เอไอเอส ไฟเบอร์จำะยังคงมุ่งเน้นคุณภาพการให้

บริการที่เหนือกว่า โดยการรับประกันบริการให้กับลูกค้า ท่ามกลาง

การแข่งขันด้านราคา

• คาดการณ์อัตราการเติบโตของธุรกิจำบริการลูกค้าองค์กรในระดับ

สำองหลัก (double digit growth) ด้วยความต้องการท่ีเพิ่มขึ�นจำาก 

ท่ีธุรกิจำต่าง ๆ พยายามปรับเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิำทัล เอไอเอสตั�งเป้า 

ท่ีจำะขยายการเติบโตในบริการคลาวด์, บริการความปลอดภัยด้าน

ไซเบอร์, IoT, บริการด้าน ICT และดาต้าเซ็นเตอร์ ในระดับเลขสองหลัก 

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและสนับสนุนศักยภาพของเอไอเอส อีกทั�ง เรายัง 

มุ่งเน้นในการต่อยอดบรกิาร 5G ส�าหรับลูกค้าองค์กร เพื่อสร้าง 

ความแตกต่างในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลติ 

อสังหารมิทรัพย์ และภาคการขนส่ง เป็นต้น

ก�าไร EBITDA เติบโตในระดับอัตราเลขตัวเดียวระดับต�่า 
(low-single digit)
เอไอเอสยังคงเดินหน้าสู่การปรับเปล่ียนธุรกิจำสู่กระบวนการดิจิำทัล  

(Digital Transformation) โดยน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มามอบประสบการณ์

ท่ีเหนือระดับ (Distinctive Customer Experience) ให้แก่ลูกค้ารวมถ่ง 

เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการให้บริการ เราได้เริ่มด�าเนินการปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Transformation) มาต่อเน่ืองหลายปี  

เพื่อให้การพัฒนาสินค้าและบริการสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและปรับ

กระบวนการท�างานภายในท่ีคล่องตัว รวมถ่งการใช้ระบบการบริหาร 

โครงข่ายแบบอัตโนมัติ (Autonomous network) ท่ีจำะช่วยให้การใช้ 

งบลงทุนในโครงข่ายและต้นทุนโครงข่ายมีประสิทธิภาพสูงขึ�น ทั�งนี� 

เน่ืองจำากเอไอเอสตั�งเป้าในการเป็นผู้น�าในบริการ 5G โดยจำัดสรร 

งบประมาณท่ีเหมาะสมในการตลาดเพื่อจำับกลุ่มลูกค้าท่ีมีการเติบโต  

โดยรวมในปีนี�บรษิัทคาดการณ์ก�าไร EBITDA ขยายตัวในระดับอัตรา

เลขตัวเดียวระดับต�่า 

คงการลงทุนเพื่อโอกาสำในการเติบโต
เอไอเอสวางงบการลงทุนส�าหรับปี 2565 ประมาณ 30,000-35,000 

ล้านบาท โดยตั�งเป้าท่ีจำะรักษาความเป็นผู้น�าในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

และเตรียมรับกับโอกาสทางการตลาดพร้อมมอบประสบการณ์ที่เหนือ

กว่าแก่ลูกค้าด้วยการใช้ประโยชน์จำากเทคโนโลยี 5G ท่ีดีท่ีสุด โดยเรา

ตั�งเป้าที่จำะขยายความคลุมของโครงข่าย 5G ท่ีร้อยละ 85 ของประชากร 

และวางแผนขยายโครงข่ายบนคล่ืนความถี่ ท่ีครบถ้วน ตั�งแต่คล่ืน

ความถี่ย่านต�่า ย่านกลาง ตลอดจำนคล่ืนความถี่ระดับมิลลิเมตร เพื่อ

ให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีท่ีสุด โดยเน้นในพื�นที่ซ่่งมีอัตราการใช้งาน 

มือถือ 5G สูง เอไอเอสมุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดส�าหรับ 

ผู้ ใช้บรกิาร 5G ตอบสนองกับความต้องการใช้งาน 5G ท่ีเร่งตัวขึ�น 

นอกจำากนี� เราตั�งเป้าท่ีจำะขยายความครอบคลุมของเอไอเอส ไฟเบอร์ 

ในพื�นท่ีท่ีมีความต้องการใช้งาน และลงทุนยกระดับธุรกิจำบริการลูกค้า

องค์กรและธุรกิจำดิจำิทัลเซอร์วสิ ทั�งนี� งบลงทุนส�าหรับการขยายธุรกิจำ

อินเทอร์เน็ตความเร็วบ้านในปีนี� อยู่ท่ีประมาณ 7,000 ล้านบาท

นโยบายการจำ่ายเงินปันผล: 
จำ่ายไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 ของก�าไรสำุทธิ 
เอไอเอสมุ่งม่ันในการสร้างการเติบโตของธุรกิจำในระยะยาวและส่งมอบ 

ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นมาอย่างสม�่าเสมอต่อเน่ือง เอไอเอสจึำงให้ความ

ส�าคัญต่อการรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีความคล่องตัว

เพ่ือสร้างการเติบโตในอนาคต นโยบายการจำ่ายเงินปันผลจำะจำ่ายไม่ต�่า

กว่าร้อยละ 70 ของก�าไรสุทธิ โดยนโยบายการจำ่ายเงินปันผลนี�จำะท�าให้

เอไอเอสมีกระแสเงินสดเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวทางการเงินซ่่งเป็นปัจำจำัย

ส�าคัญต่อการเป็นผู้น�าตลาด ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาส

ในการเติบโตของธุรกิจำ รวมถ่งพร้อมรับต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจำ

เปล่ียนแปลง

เอไอเอสยังคงการจำ่ายเงินปันผลปีละสองครั�งจำากผลการด�าเนินงาน

บริษัทและก�าไรสะสมบนงบการเงินเฉพาะกิจำการ ทั�งนี�การจำ่ายเงินปันผล

ในทุกกรณี จำะขึ�นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถ่งความ

จำ�าเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย   

และการจำ่ายเงินปันผลดังกล่าวจำะต้องไม่เกินก�าไรสะสมท่ีปรากฏใน 

งบการเงินเฉพาะกิจำการของบริษทัและ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคญั

ต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย 
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งบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

รายงานการสำอบบัญชี
จำากรายงานของผู้สอบบัญชีในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2562 – 2564) ท่ีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมและ

ฐานะการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะของบริษัทฯ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสำดงฐานะการเงินรวม

2562 2563 2564

 จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  % 

สำินทรัพย์

สำินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,636,627 6.78 18,420,769 5.26 12,739,290 3.58

เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใช้
เป็นการเฉพาะ

1,989,089 0.69 1,909,701 0.55 1,380,728 0.39

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระ
ค��าประกัน

- - 11,200 - 11,200 -

ลูกหนี�การค้า และลูกหนี�หมุนเวียนอื่น 18,297,896 6.32 17,781,190 5.08 16,552,288 4.65

สินทรัพย์ท่ีเกิดจำากสัญญา 1,868,738 0.64 1,448,323 0.41 1,819,811 0.51

สินค้าคงเหลือ 4,828,456 1.66 2,372,086 0.68 2,104,298 0.59

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
ของงวดปัจำจำุบัน

317,087 0.11 1,092 - 5,302 -

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 213,375 0.06

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 204,259 0.07 211,038 0.06 739,789 0.21

รวมสำินทรัพย์หมุนเวียน 47,142,152 16.27 42,155,398 12.04 35,566,081 9.98

สำินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 24,613 0.01 31,588 0.01 35,213 0.01

2562 2563 2564

 จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  % 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 635,509 0.22 799,045 0.23 947,662 0.27

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 67,032 0.02 - - - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจำการท่ี
เก่ียวข้องกัน

- - - - 100,000 0.03

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 110,031 0.03 110,252 0.03

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 125,510,307 43.33 122,517,638 34.99 117,843,740 33.08

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 58,722,695 16.77 50,574,034 14.20

ค่าความนิยม 2,881,700 0.99 2,881,700 0.82 2,881,700 0.81

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
โทรคมนาคม

103,074,017 35.58 110,219,201 31.48 131,774,691 36.99

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจำากค่า
ความนิยม  

5,468,376 1.89 7,122,853 2.03 10,864,295 3.05

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,490,522 1.21 4,120,355 1.18 4,235,516 1.19

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,374,894 0.48 1,490,073 0.42 1,288,559 0.36

รวมสำนิทรพัย์ ไม่หมุนเวียน 242,526,970 83.73 308,015,179 87.96 320,655,662 90.02

รวมสำินทรัพย ์ 289,669,122 100.00 350,170,577 100.00 356,221,743 100.00

หน่วย : พันบาท หน่วย : พันบาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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2562 2563 2564

 จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  % 

หน้ีสำินและสำ่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสิำนหมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะสั�นจำากสถาบันการเงิน - - 4,900,000 1.40 - -

เจำ้าหนี�การค้า และเจำ้าหนี�หมุนเวียนอื่น 41,376,820 14.28 40,570,675 11.59 45,055,417 12.65

ประมาณการส�าหรับผลประโยชน์
ตอบแทนจำ่าย

5,248,417 1.81 5,248,417 1.50 3,360,879 0.94

รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรับ
ล่วงหน้า 

4,189,025 1.44 4,348,673 1.24 4,071,668 1.14

เงินรับล่วงหน้าจำากลูกค้า 1,989,089 0.69 1,909,701 0.54 1,380,728 0.38

ส่วนของหนี�สินระยะยาวท่ีถ่งก�าหนด
ช�าระภายในหน่่งป ี

24,871,789 8.59 13,848,369 3.95 14,131,683 3.97

ส่วนของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
โทรคมนาคมค้างจำ่าย ท่ีถ่งก�าหนด
ช�าระภายในหน่่งปี

24,490,135 8.45 10,538,021 3.01 10,903,220 3.06

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าท่ีถ่ง
ก�าหนดช�าระภายในหน่่งปี

- - 10,212,817 2.92 10,537,344 2.96

ภาษีเงินได้ค้างจำ่าย 2,892,324 1.00 1,867,303 0.53 2,276,078 0.64

หนี�สินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 140,659 0.05 297,202 0.09 25,051 0.01

หนี�สินหมุนเวียนอื่น 57,042 0.02 72,246 0.02 126,204 0.04

รวมหน้ีสำินหมุนเวียน 105,255,300 36.33 93,813,424 26.79 91,868,272 25.79
หนี้สำินไม่หมุนเวียน 
หนี�สินระยะยาว 69,171,920 23.88 79,301,185 22.65 73,696,569 20.69
หนี�สินตามสัญญาเช่า - - 48,150,497 13.75 40,597,291 11.40
ประมาณการหนี�สินส�าหรับผล

ประโยชน์พนักงาน
2,859,529 0.99 3,179,944 0.91 3,326,561 0.93

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
โทรคมนาคมค้างจำ่าย 

37,298,912 12.88 42,911,011 12.25 61,415,647 17.24

2562 2563 2564

 จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  % 

ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถี่โทรคมนาคมรอรับรู้

3,283,533 1.13 3,283,533 0.94 - -

หนี�สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 1,225,258 0.35 722,083 0.20

หนี�สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,405,758 0.83 2,616,358 0.75 2,770,798 0.78

รวมหนี้สำินไม่หมุนเวียน 115,019,652 39.71 180,667,786 51.60 182,528,949 51.24

รวมหน้ีสำิน 220,274,952 76.04 274,481,210 78.39 274,397,221 77.03

สำ่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนที่ออกจำ�าหน่ายและ 
ช�าระแล้วเต็มมูลค่า 

2,973,179 1.03 2,973,554 0.85 2,973,926 0.83

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 22,386,070 7.73 22,446,531 6.41 22,506,296 6.32

ส่วนต�่าจำากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นใน 
บริษัทย่อย

(669,657) (0.23) (669,657) (0.19) (669,657) (0.19)

ก�าไรสะสม :

จำัดสรรแล้ว - ส�ารอง 
ตามกฎหมาย 

500,000 0.17 500,000 0.14 500,000 0.14

ยังไม่ได้จำัดสรร 43,725,576 15.10 50,882,428 14.53 56,602,515 15.89

องค์ประกอบอ่ืนของส่วน 
ของผู้ถือหุ้น

350,931 0.12 (568,872) (0.16) (214,328) (0.06)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 69,266,099 23.92 75,563,984 21.58 81,698,752 22.93

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจำควบคุม 128,071 0.04 125,383 0.03 125,770 0.03

รวมสำ่วนของผู้ถือหุ้น 69,394,170 23.96 75,689,367 21.61 81,824,522 22.97

รวมหน้ีสำินและสำ่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

289,669,122 100.00 350,170,577 100.00 356,221,743 100.00

งบแสำดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท หน่วย : พันบาท
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2562 2563 2564

 จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  % 

รายได้ 

รายได้จำากการให้บริการและ
ให้เช่าอุปกรณ์  

150,128,820 82.99 143,315,889 82.89 144,791,100 79.85

รายได้จำากการขาย 30,764,865 17.01 29,574,376 17.11 36,541,790 20.15

รวมรายได้ 180,893,685 100.00 172,890,265 100.00 181,332,890 100.00

ต้นทุน 

ต้นทุนการให้บริการและให้เช่า
อุปกรณ์ 

(81,487,210) (45.05) (81,534,058) (47.16) (85,237,941) (47.01)

ต้นทุนขาย (30,412,235) (16.81) (29,314,265) (16.96) (36,215,253) (19.97)

รวมต้นทุน (111,899,445) (61.86) (110,848,323) (64.12) (121,453,193) (66.98)

ก�าไรขั้นต้น 68,994,240 38.14 62,041,942 35.89 59,879,697 33.02

ต้นทุนในการจำัดจำ�าหน่าย (7,861,312) (4.35) (6,598,244) (3.82) (6,035,057) (3.33)

ค่าใช้จ่ำายในการบริหาร (19,879,238) (10.99) (17,732,641) (10.26) (15,665,392) (8.64)

รวมค่าใช้จำ่ายในการขายและ
การบริหาร 

(27,740,550) (15.34) (24,330,885) (14.07) (21,700,449) (11.97)

ก�าไรจำากการขาย การ
ให้บริการและการให้เช่า
อุปกรณ์ 

41,253,690 22.80 37,711,057 21.81 38,179,247 21.05

รายได้จำากดอกเบี�ยและ
เงินปันผล

197,603 0.11 319,969 0.18 217,444 0.12

รายได้อ่ืน 648,897 0.36 648,697 0.38 1,055,202 0.58

2562 2563 2564

 จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  %  จำ�านวนเงิน  % 

ส่วนแบ่งขาดทุนจำากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม และการร่วมค้า

(85,868) (0.05) (70,306) (0.04) (140,731) (0.08)

ก�าไร/(ขาดทุน) จำากอัตราแลก
เปล่ียนเงินตรา – สุทธิ

308,410 0.17 140,201 0.08 (1,488,550) (0.82)

ก�าไร/(ขาดทุน) จำากการวัด
มูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพันธ์

- - (138,621) (0.08) 842,960 0.46

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (144,365) (0.08) (167,773) (0.10) (145,489) (0.08)

ต้นทุนทางการเงิน (4,776,605) (2.64) (5,917,383) (3.42) (5,626,072) (3.10)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 37,401,762 20.67 32,525,841 18.81 32,894,012 18.14

ภาษีเงินได้ (6,209,242) (3.43) (5,088,586) (2.94) (5,969,549) (3.29)

ก�าไรสำ�าหรับปี 31,192,520 17.24 27,437,255 15.87 26,924,463 14.85

ส่วนของก�าไร : 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท

31,189,571 17.24 27,434,361 15.87 26,922,145 14.85

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ี
ไม่มีอ�านาจำควบคุม

2,949 - 2,894 - 2,318 -

ก�าไรสำ�าหรับปี 31,192,520 17.24 27,437,255 15.87 26,924,463 14.85

ก�าไรสำุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
(บาท)

10.49 9.23 9.05

ก�าไรสำุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาท) 10.49 9.23 9.05

หน่วย : พันบาท หน่วย : พันบาท

งบก�าไรขาดทุนรวม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม  2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 88

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



2562 2563 2564

กระแสำเงินสำดจำากกิจำกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี 31,192,520 27,437,255 26,924,463

รายการปรับปรุง 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจำ�าหน่าย 37,228,820 51,841,589 53,374,026

รายได้จำากการดอกเบี�ยและเงินปันผล (197,603) (319,969) (217,444)

ต้นทุนทางการเงิน  4,776,605 5,917,383 5,626,072

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจำะเกิดขึ�น/หนี�สงสัยจำะสูญและหนี�สูญ  2,520,819 2,875,761 2,066,792

การจำ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  25,793 17,627 8,130

กลับรายการค่าเผือ่สินค้าล้าสมัย การลดมูลค่าของสินค้า และตัดจำ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ (15,611) (42,416) 9,289

ขาดทุนจำากการจำ�าหน่ายสินทรัพย์   177,909 37,609 29,434

ค่าเผ่ืออุปกรณ์ท่ียกเลิกการใช้งาน 952,434 700,429 635,511

ขาดทนุจำากการยกเลิกสินทรพัย์ตามสัญญา 746,805 524,573 223,543

ขาดทุนจำากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,000 - -

(ก�าไร) ขาดทุนจำากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ�นจำริง (416,415) (144,400) 242,558

ส่วนแบ่งขาดทุนจำากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 85,868 70,306 140,731

ค่าใช้จำ่ายผลประโยชน์พนักงาน  844,013 196,970 202,594

ภาษีเงินได้  6,209,242 5,088,586 5,969,548

เงินสำดได้มาจำากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสิำนทรัพย ์
และหน้ีสิำนด�าเนินงาน

84,132,199 94,201,303 95,235,247

การเปล่ียนแปลงของสิำนทรพัย์และหน้ีสิำนด�าเนินงาน  

เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใช้เป็นการเฉพาะ 231,453 79,388 528,973

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอ่ืน (1,602,313) (3,371,745) (2,417,169)

สินทรัพย์ตามสัญญา (920,605) (104,157) (595,030)

สินค้าคงเหลือ (989,859) 2,498,786 258,499

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 342,465 307,586 (527,885)

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอ่ืน 266,751 (361,375) 123,453

เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�หมุนเวียนอ่ืน 1,904,590 (1,062,140) 1,012,584

ประมาณการส�าหรบัผลประโยชน์ตอบแทนจ่ำาย (113,402) - (303,822)

รายได้ค่าบรกิารโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรบัล่วงหน้า  225,494 159,648 (277,006)

เงินรับล่วงหน้าจำากลูกค้า (231,453) (79,388) (528,973)

หนี�สินหมุนเวียนอื่น  6,089 15,204 53,963

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ทางการเงินอ่ืน  146,431 (99,684) (5,175)
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หนี�สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,588) (23,427) (26,904)

เงินสดได้มาจำากกิจำกรรมด�าเนินงาน 83,394,252 92,159,999 92,530,755

จำ่ายผลประโยชน์พนักงาน (45,601) (56,432) (116,056)

จำ่ายภาษีเงินได้ (6,721,409) (6,474,175) (5,780,655)

เงินสำดสำุทธิ ได้มาจำากกิจำกรรมด�าเนินงาน 76,627,242 85,629,392 86,634,044

กระแสำเงินสำดจำากกิจำกรรมลงทุน 

ซื�อท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มี 
ตัวตนอ่ืน

(23,029,007) (28,056,506) (25,786,082)

จำ�าหน่ายอุปกรณ์ 76,691 108,663 111,393

จำ่ายช�าระใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคม (4,020,000) (26,834,979) (19,511,950)

เงินลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า - (246,900) (300,000)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจำการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ�น - - (100,000)

เงินลงทุนอ่ืน (เพิ่มขึ�น) สุทธิ (8,056) - -

รับเงินปันผล 7,800 9,000 15,000

รับดอกเบี�ย 188,219 326,271 219,702

เงินสำดสำุทธิ (ใช้ ไป) ในกิจำกรรมลงทุน (26,784,353) (54,694,451) (45,351,937)

กระแสำเงินสำดจำากกิจำกรรมจำัดหาเงิน

จำ่ายต้นทุนทางเงิน (3,106,140) (4,218,327) (3,692,108)

จำ่ายช�าระหนี�ตามสัญญาเช่า - (11,753,610) (11,882,214)

จำ่ายช�าระหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (56,226) - -

เงินกู้ยืมระยะสั�นจำากสถาบันการเงินเพิ่มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (5,900,000) 4,900,000 (4,900,000)

การเพิ่มขึ�นในหนี�สินระยะยาว 2,000,000 24,000,000 8,600,000

จำ่ายช�าระหนี�สินระยะยาว (11,153,580) (24,828,560) (13,884,860)

เงินสดจำ่ายเพื่อซื�อบริษัทย่อยจำากส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ�านาจำควบคุม (22,301) (4,631) (880)

จำ่ายเงินปันผล (21,050,238) (20,218,750) (21,203,109)

เงินสำดสำุทธิ (ใช้ ไป) ในกิจำกรรมจัำดหาเงิน (39,288,485) (32,123,878) (46,963,170)

ผลกระทบจำากอัตราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ 15,335 (26,921) (416)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ�น (ลดลง) สุทธิ  10,569,739 (1,215,858) (5,681,479)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 

 9,066,888 19,636,627 18,420,769

เงินสำดและรายการเทียบเท่าเงินสำด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

 19,636,627 18,420,769 12,739,290

งบกระแสำเงินสำดรวม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม  2564

หน่วย : พันบาท หน่วย : พันบาท
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อัตราสำ่วนสำภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.45 0.45 0.39

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.34 0.37 0.30

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.73 0.91 0.94

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า (เท่า) 10.09 9.48 11.41

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉล่ีย (วัน) 36 38 32

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.03 8.14 16.18

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 51 44 22

อัตราส่วนหมุนเวียนเจำ้าหนี� (เท่า) 5.53 4.99 4.94

ระยะเวลาช�าระหนี� (วัน) 65 72 73

วงจำรเงินสด (วัน) 22 10 (19)

อัตราสำ่วนแสำดงความสำามารถในการหาก�าไร 
(Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั�นต้น (%) 38% 36% 33%

อัตราก�าไรจำากการด�าเนินงาน (%) 23% 22% 21%

อัตราก�าไรอ่ืน (%) 0.5% 0.6% 0.7%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) 121% 82% 108%

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 17% 16% 15%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เฉล่ีย (%) 49% 38% 34%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันส้ินงวด 45% 36% 33%

อัตราสำ่วนแสำดงประสำิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
(Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจำากสินทรัพย์ (%) 11% 9% 8%

อัตราผลตอบแทนจำากสินทรัพย์ถาวร (%) /1 23% 17% 15%

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.62 0.54 0.51
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อัตราสำ่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.17 3.63 3.35

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี�ย (เท่า) 13.00 13.50 15.49

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 2.25 3.33 4.42

อัตราการจำ่ายเงินปันผล (%) 70% 75% 85%

หนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยต่อก�าไรก่อนดอกเบี�ยจำ่าย 
ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจำ�าหน่าย (เท่า)

1.19 1.10 0.96

หนี�สินที่มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 1.36 1.30 1.07

หนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยท่ีครบก�าหนดภายใน 1 ปี ต่อ
หนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย (ร้อยละ)

26.4  19.1 16.1

เงินกู้ ยืมจำากสถาบันการเงินต่อหนี� สินท่ีมีภาระ
ดอกเบี�ย (ร้อยละ)

65.5 63.8 57.7

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 23.34 25.46 27.52

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 10.49 9.23 9.05

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 7.34 6.92 7.69

อัตราการเติบโต    

สินทรัพย์รวม (%) (0.29%) 20.89% 1.73%

หนี�สินรวม (%) (5.39%) 24.61% (0.03%)

รายได้จำากการขายหรือบริการ (%) 6.50% (4.42%) 4.88%

ค่าใช้จำ่ายด�าเนินงาน (%) 5.49% (12.29%) (10.81%)

ก�าไรสุทธิ (%) 5.08% (12.04%) (1.87%)

/1 ไม่รวมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคม

ตารางแสำดงอัตราสำ่วนทางการเงนิท่ีสำ�าคัญ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม  2564
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อัตราสำ่วนสำภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี�สินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนระยะสั�น  
+ ลูกหนี�การค้า) / หนี�สินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) กระแสเงินสดจำากการด�าเนินงาน / สินทรัพย์หมุนเวียน 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า (เท่า) รายได้รวม / ลูกหนี�การค้าเฉลี่ย

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉล่ีย (วัน) 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) ต้นทุนขาย / สินค้าคงคลังเฉล่ีย

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

อัตราส่วนหมุนเวียนเจำ้าหนี� (เท่า) ต้นทุนรวม / เจำ้าหนี�การค้าเฉล่ีย

ระยะเวลาช�าระหนี� (วัน) 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจำ้าหนี�

วงจำรเงินสด (วัน) ระยะเวลาเก็บหนี�เฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 
 - ระยะเวลาช�าระหนี�

อัตราสำ่วนแสำดงความสำามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั�นต้น (ร้อยละ) ก�าไรขั�นต้น / รายได้รวม

อัตราก�าไรจำากการด�าเนินงาน (ร้อยละ) ก�าไรจำากการด�าเนินงาน / รายได้รวม

อัตราก�าไรอ่ืน (ร้อยละ) (รายได้จำากการลงทุน + รายได้จำากการด�าเนินงานอ่ืนๆ) / ราย
ได้รวม

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (ร้อยละ) (เงินสดสุทธิจำากกิจำกรรมด�าเนินงาน +/- เงินสดสุทธิจำาก
กิจำกรรมลงทุน) / ก�าไรจำากการด�าเนินงาน

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) ก�าไรสุทธิ / รายได้รวม

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เฉล่ีย (ร้อยละ) ก�าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันส้ินงวด (ร้อยละ) ก�าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือ ณ วันส้ินงวด

อัตราสำ่วนแสำดงประสิำทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจำากสินทรัพย์ (ร้อยละ) ก�าไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉล่ีย

อัตราผลตอบแทนจำากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) /1 ก�าไรสุทธิ / (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ + สินทรัพย์สิทธิการใช้ + 
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจำากค่าความนิยม)

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉล่ีย

อัตราสำ่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) หนี�สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี�ย (เท่า) ก�าไรจำากการด�าเนินงาน / ค่าใช้จำ่ายดอกเบี�ย

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) EBITDA สุทธิจำากภาษี / (ค่าใช้จำ่ายดอกเบี�ย + หนี�สินท่ีต้อง
ช�าระใน 1 ปี)

อัตราการจำ่ายเงินปันผล (%) เงินปันผลต่อหุ้น / ก�าไรต่อหุ้น

ข้อมูลต่อหุ้น (Data on per Share Capital)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม / จำ�านวนหุ้น

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ก�าไรสุทธิ / จำ�านวนหุ้น

อัตราการเติบโต (Percentage Growth)

สินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (สินทรัพย์รวมปีล่าสุด - สินทรัพย์รวมปีก่อน) / สินทรัพย์รวม
ปีก่อน

หนี�สินรวม (ร้อยละ) (หน้ิสินรวมปีล่าสุด - หนี�สินรวมปีก่อน) / หนี�สินรวมปีก่อน

รายได้จำากการขายหรือบริการ (ร้อยละ) (รายได้รวมปีล่าสุด - รายได้รวมปีก่อน) / รายได้รวมปีก่อน

ค่าใช้จำ่ายด�าเนินงาน (ร้อยละ) (ค่าใช้จำ่ายด�าเนินงานปีล่าสุด - ค่าใช้จำ่ายด�าเนินงานปีก่อน) / ค่า
ใช้จำ่ายด�าเนินงานปีก่อน

ก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) (ก�าไรสุทธิปีล่าสุด – ก�าไรสุทธิปีก่อน) / ก�าไรสุทธิปีก่อน

/1 ไม่รวมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคม

สำูตรการค�านวณอัตราสำ่วนทางการเงิน
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย�อหลักทรัพย์  : ADVANC

วันท่ีจดำทะเบียนในตลาดำหลักทรัพย์ : 5 พฤศจำิกายน 2534 

มูลค�าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดำ : 684,003 ล้านบาท (ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดำทะเบียน : 4,997,459,800 บาท

ทุนจดำทะเบียนช�าระแล้ว : 2,973,925,791 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�านวน 2,973,925,791 หุ้น 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)

มูลค�าที่ตราไว้ต�อหุ้น : 1 บาท 

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดำ  : 63,337 (ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 วันก�าหนด Record Date ล่าสุด 
เพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)

สัดำส�วนการถือหุ้นของ 
ผู้ถือหุ้นรายย�อย (Free float) :

36.22%  

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถ่งธุรกิจำให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ธุรกิจำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ธุรกิจำดิจิำทัลเซอร์วิส

ที่ตั้งส�านักงานใหญ� : 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

ชื่อย�อของหลักทรัพย์ : AVIFY

วิธีการซื้อขาย : ซื�อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter: OTC)

นายทะเบียน : The Bank of New York Mellon

อัตราส�วน (ADR to ORD) : 1:1

หมายเลข ADR CUSIP : 00753G103
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2. ข้อมูลสำ�าคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจำการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน

ล�าดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจำ
ทุนจำดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สำัดสำ่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสำ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด 
(เอดับบลิวเอ็น)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถี ่ผู้จัำดจำ�าหน่ายโทรศพัท์เคลือ่นท่ี  
และให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมและให้บริการอินเทอร์เน็ต

13.5 100 1,350 99.99

2 บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 
คอมมิวนิเคชั่นสำ์ จำ�ากัด (เอดีซี)
(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ดีพีซี)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี 95.75 10 957.52 51.00 1)

3 บริษัท ดิจำิตอล โฟน จำ�ากัด (ดีพีซี)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

หยุดให้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 91.4 10 914 98.55

4 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำ�ากัด (เอเอ็มพี)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และบัตรเงินสด

30 10 300 99.99

5 บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด (เอสำบีเอ็น)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
เว็บไซต์ : www.sbn.co.th

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการโครงข่ายกระจำายเสียง
หรือโทรทัศน์ และให้บริการกระจำายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ

3 100 300 99.99
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจำการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน (ต่อ)

ล�าดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจำ
ทุนจำดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สำัดสำ่วน
การถือหุ้น (%)

6 บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำ�ากัด (เอซีซี)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 27.2 10 272 99.99

7 บริษัท แอดวานซ์ ดิจำิทัล ดิสำทริบิวชั่น จำ�ากัด  (เอดีดี)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท จำังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2029 5157
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัย 0.05 100 5 99.99

8 บริษัท แอดวานซ์ เมจำิคการ์ด จำ�ากัด (เอเอ็มซี)
ส�านักงานเลขที่ 414  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการเครือข่ายช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 25 10 250 99.99

9 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�ากัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสำแอล)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8899
เว็บไซต์ : ww.teleinfomedia.co.th

ผู้ให้บริการด้านการจำัดพิมพ์และโฆษณาสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์
ฉบับธุรกิจำ

15.65 10 156.54 99.99

10 บริษัท ซีเอสำ ล็อกซอินโฟ จำ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสำแอล) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน เอดับบลิวเอ็น)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2263 8000
โทรสาร : (66) 2263 8132
เว็บไซต์ : www.csl.co.th

ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร และจำ�าหน่ายอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต

594.51 0.25 148.63 99.68
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจำการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน (ต่อ)

ล�าดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจำ
ทุนจำดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สำัดสำ่วน
การถือหุ้น (%)

11 บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำ�ากัด (เอไอเอ็น)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2 100 100 99.99

12 บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด (เอบีเอ็น)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการจำัดอบรมแก่บรษิัทในกลุ่ม 1 100 100 99.99

13 บริษัท เอไอเอสำ ดิจำิทัล ไลฟ์ จำ�ากัด (เอดีแอล) 3)

ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการดิจำิทัลแพลตฟอร์ม 0.5 100 50 99.99

14 บริษัท ไมโม่เทค จำ�ากัด (เอ็มเอ็มที)
ส�านักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวมข้อมูล 
ส�าหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Content Aggregator)  
และให้บริการในการเรียกเก็บและรับช�าระเงินจำากลูกค้า

0.5 100 50 99.99

15 บริษัท เอดี เวนเจำอร์ จำ�ากัด (มหาชน) (เอดีวี) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสำแอล)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8877
เว็บไซต์ : www.adventure.co.th

ผู้ให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1.07 10 10.75 99.99
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจำการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน (ต่อ)

ล�าดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจำ
ทุนจำดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สำัดสำ่วน
การถือหุ้น (%)

16 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำ�ากัด (เอฟเอ็กซ์แอล)
ส�านักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการพื�นท่ี ที่ดินและอาคารรวมทั�งส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 0.01 100 1 99.98

17 บริษัท เยลโล เพจำเจำสำ คอมเมอร์สำ จำ�ากัด (วายพีซี) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ทีเอ็มซี)
เลขท่ี 1126/2 อาคารวานิช 2 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8823

ผู้ให้บริการธุรกิจำส่ือโฆษณาออนไลน์ 0.01 10 0.1  99.94

18 บริษัท เลิร์นดิ จำ�ากัด (แอลดี ไอ) 
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการจำัดอบรม 0.1 10 1 99.99

หมายเหตุ: 
1) สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี  ท่ีเหลืออีกร้อยละ 49  ถือโดยบุคคลอ่ืนที่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน 
2) เอดับบลิวเอ็นเข้าถือหุ้นในซีเอสแอลผ่านการท�าค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 99.68  ของจำ�านวนหุ้นท่ีจำ�าหน่ายได้แล้วทั�งหมดของซีเอสแอล  เป็นผลให้ ทีเอ็มซี, เอดีวี และวายพีซี  มีสถานะเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมผ่านซีเอสแอล
3) เดิมชื่อบริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำ�ากัด

ล�าดับ บริษัทร่วม ประเภทธุรกิจำ
ทุนจำดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สำัดสำ่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำ�ากัด (ไอเอช)
52/1 หมู่ท่ี 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต�าบลบางสีทอง 
อ�าเภอบางกรวย จัำงหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : (66) 2029 5055
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการโครงข่ายส่ือสัญญาณโทรคมนาคม 0.5 100 50 29.00
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ล�าดับ กิจำการร่วมค้า ประเภทธุรกิจำ
ทุนจำดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สำัดสำ่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด (เอเอ็น) 
700/2 หมู่ท่ี 1 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมืองชลบุรี 
จำังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์ : (66) 2029 5055
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้พัฒนาโครงสร้างพื�นฐานโครงข่ายใยแก้วน�าแสง 1 100 100 60.00

2 บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำ�ากัด (อาร์แอลพี)
127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั�น18 ห้อง A,B ถนนราชด�าริ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์    : (66) 2026 3779

ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 6 100 600 33.33

3 บริษัท สำห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์คจำ�ากัด (เอสำเอเอ็น) 
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5055
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้พัฒนาโครงสร้างพื�นฐานโครงข่ายใยแก้วน�าแสง 0.7 100 70 70

4 Digital Games International Private Limited 
(ดีจำี ไอ) 
31 Exeter Road, Comcentre
ประเทศสิงคโปร์

ให้บริการเกมส์ออนไลน์ 30 1  
เหรียญสิงคโปร์

30  
ล้านเหรียญสิงคโปร์

33.33

5 บริษัท เอไอเอสำซีบี จำ�ากัด
19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั�นท่ี 22 
ถนนรัชดาภิเษก จำตุจัำกร เขตจำตุจำักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 84 091 9777

ผู้ให้บริการสินเชื่อผ่านดิจำิทัลแพลตฟอร์ม 6 100 600 50.00
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ล�าดับ บริษัทท่ีเข้าร่วมลงทุน ประเภทธุรกิจำ
ทุนจำดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สำัดสำ่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริดจำ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี (บีเอ็มบี)
750 Chai Chee Road, #03-02/03,
Technopark @ Chai Chee, 
ประเทศสิงคโปร์  
โทรศัพท์ : (65) 6424 6270
โทรสาร : (65) 6745 9453

ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในภาคพื�นเอเชีย แปซิฟิก 
เพื่อให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

9 1  
เหรียญสหรัฐ

9  
ล้านเหรียญสหรัฐ

10.00

2 บริษัท ศูนย์ ให้บริการคงสำิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำ�ากัด 
(ซีแอลเอช) 4)

ส�านักงานเลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
ห้องเลขท่ี 403 ชั�นท่ี 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2646 2523
โทรสาร  : (66) 2168 7744

ศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง ประสานงานการ 
โอนย้ายผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ 
(Mobile Number Portability: MNP)

0.02 100 2 20.00

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสำามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�ากัด 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400    
โทรศัพท์ : (66) 2009 9383
โทรสาร : (66) 2009 9476

ผู้สำอบบัญชี ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�ากัด
อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั�น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
โทรสาร  : (66) 2034 0100

หมายเหตุ: 
4) สัดส่วนการถือหุ้นในซีแอลเอช เป็นการถือหุ้นผ่านเอไอเอสร้อยละ 10 และถือผ่านเอดับบลิวเอ็นร้อยละ 10

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ในอดตีเอไอเอสเป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในระบบ 900 เมกะเฮริตซ์ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินกิจำการบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Cellular 

Mobile Telephone) (“สัญญาอนุญาต 900”) กับ ทีโอที เป็นระยะเวลา 

25 ปี นับแต่ท่ีเริ่มเปิดให้บริการ (1 ตุลาคม 2533 - 30 กันยายน 2558) 

ขณะท่ีดีซีพ ีบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระบบ 1800 

เมกะเฮิรตซ์ ตามสัญญาให้ด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ 

เซลลูล่า Digital PCN (Personal Communication Network) 1800 

(“สัญญาให้ด�าเนินการ 1800”) กับกสท ตั�งแต่วันท่ี 19 พฤศจำิกายน 

2539 ถ่ง 15 กันยายน 2556 ซ่่งตลอดระยะเวลาด�าเนินการ เอไอเอส 

และดีพีซีมีหน้าท่ีลงทุนจำัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้บริการ

และส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของทีโอที/กสท และต้องจำ่ายผลประโยชน์

ตอบแทนในอัตราร้อยละของรายได้ตามท่ีก�าหนดไว้ โดยเม่ือวันท่ี  

7 มกราคม 2564 บริษัท ทีโอที จำ�ากัด (มหาชน) (ทีโอที) ได้ควบรวม

บริษัทกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�ากัด (มหาชน) (กสท) เป็นบริษัท 

โทรคมนาคมแห่งชาติ จำ�ากัด (มหาชน) (“เอ็นที”)

ต่อมามีการจำัดตั�งคณะกรรมการกิจำการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช”) 

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจำัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบ

กิจำการกระจำายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจำการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 

และคณะกรรมการกิจำการกระจำายเสียง กิจำการโทรทัศน์ และกิจำการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามพระราชบัญญัติองค์กรจำัดสรร

คล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบกิจำการกระจำายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

และกิจำการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในท่ีนี�เรียกรวมกันว่า “พรบ.

องค์กรจำัดสรรคลื่นความถี่” การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบรกิาร

โทรคมนาคมอ่ืน ๆ ของบริษัท รวมถ่งของบริษัทย่อยต่าง ๆ จำึงอยู่ภายใต้ 

การก�ากับดูแลของ กทช. และ กสทช. ตามล�าดับ

ทั�งนี� จำากการด�าเนินงานภายใต้สัญญาอนุญาต 900 สัญญาให้ด�าเนิน

การ 1800 พรบ. องค์กรจัำดสรรคล่ืนความถี่ และพรบ.การประกอบ

กิจำการโทรคมนาคม เอไอเอสและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทท่ีเป็นสาระส�าคญั

ดังตารางด้านล่าง ทั�งนี� บริษัทได้มีการพิจำารณากรณีเกิดผลกระทบ 

ด้านลบจำากการพิจำารณาข้อพิพาทต่อผลการด�าเนินธุรกิจำของบริษัท 

โดยสามารถศ่กษาข้อมูลได้จำากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38
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กรณีข้อพิพาททางกฎหมายจำากการด�าเนินงานภายใต้สำัญญาอนุญาต 900

รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
เงินผลประโยชน์ตอบแทนจำากการท�าสัญญา 
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศ
คณะกรรมการกิจำการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“กทช.”)

คู่ความ
เอไอเอส และ ทีโอที

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 9 มี.ค. 2554 , 23 ส.ค.2559  

สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม

• 7 พ.ย. 2561 ศาลปกครองกลาง
• 11 พ.ย. 2561 ศาลปกครองกลาง
• 3 ส.ค. 2561 ศาลปกครองกลาง

เอไอเอสเป็นผู้ยื่นข้อพิพาท
• 9 มี.ค. 2554 เอไอเอสยื่นค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโต 

ตุลาการมีค�าชี�ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์
ตอบแทนตามสัญญาอนุญาต 900 จำากรายได้ค่าเชื่อมต่อ 
โครงข่ายโทรคมนาคมของปีด�าเนินการที่ 17-20 เป็นเงนิ
รวม 17,803 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน 
เนื่องจำากเหตุท่ีเอไอเอสน�าค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ท่ีถูกผู้ประกอบการรายอ่ืนเรียกเก็บมาหักออกก่อนค�านวณ 
ส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ทีโอที

• 23  ส .ค .  2559  เอ ไอ เอสไ ด้ ย่ืนค�า เสนอข้อพิพาทใ ห้ 
คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
เงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจำากรายได้ค่าเชื่อมต่อ 
โครงข่ายโทรคมนาคมของปีท่ี 23-25 เป็นจำ�านวนเงิน 8,367.90 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

ทีโอทีเป็นผู้ยื่นข้อพิพาท 
• 29 ก.ค. 2557 ทีโอทีได้ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโต 

ตุลาการมีค�าชี�ขาดให้เอไอเอสช�าระผลประโยชน์ตอบแทน 
เพิ่มเติมส�าหรับปีด�าเนินการที่ 21-22 เป็นจำ�านวนเงิน 9,984  
ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

• 17 ส.ค. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาดให้ยก 
ข ้อ เ รียกร ้องแย ้ งของที โอที ท่ี ให ้ เอ ไอเอสช�าระ เงนิ 
ผลประโยชน์ตอบแทนจำากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมของปีด�าเนินการที ่17-20 กรณปีีด�าเนินการ
ท่ี 21-22 ให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของทีโอที และชี�ขาดให้ 
ทีโอทีช�าระคืนผลประโยชน์ตอบแทนจำากกรณีพิพาทนี�ที่ 
เอไอเอสช�าระเกินไว้เป็นจำ�านวนเงิน 110.08 ล้านบาท 
ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับค�าชี�ขาด

• 30 เม.ย. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาดให้ 
เอไอเอสช�าระผลประโยชน์ตอบแทนจำากรายได้ค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมของปีด�าเนินการท่ี 23-25 แบบสุทธิ 
จำ�านวน 224.42 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย ซ่่งเอไอเอสได ้
ช�าระให้ทีโอทีโดยน�าส่วนแบ่งรายได้ของค่าเช่ือมต่อ 
โครงข่ายท่ีเอไอเอสได้ช�าระไว้เกินในข้อพิพาทปีด�าเนินการ
ท่ี 17-20 กรณปีีด�าเนินการท่ี 21-22 จำ�านวน 111 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี�ยมาหักลบกับเงินท่ีเอไอเอสต้องช�าระให้แก่ 
ทีโอที คงเหลือจำ�านวนต้องช�าระ 144 ล้านบาทโดย เอไอเอส 
ได้น�าเงินไปวางต่อส�านักงานวางทรพัย์แล้ว เน่ืองจำากทโีอที 
ปฏิเสธการรับเงิน 

• 7 พ.ย. 2561, 16 พ.ย. 2561 และ 25 ก.ค.2562 ทโีอท ีไดย้ืน่ฟอ้ง 
ต่อศาลปกครองกลางเพือ่ขอให้ศาลเพิกถอนค�าชี�ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทของปีด�าเนินการท่ี 17-20 
และ 21-22 และปีที่ 23-25 ตามล�าดับ 

• 8 ก.ย. 2564 เอไอเอส ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาท  
กับ เอ็นที (ทีโอที) 

• 17 ก.ย. 2564 ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งอนุญาตการถอนคดี
ทั�ง 3 คดี และให้จำ�าหน่ายคดีออกจำากสารบบความ

ชื่อคดี
เงินส่วนแบ่งรายได้จำากการให้บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ

คู่ความ
เอไอเอส และ ทีโอที

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 16 ม.ค. 2556 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม 
• 17 ก.ค. 2560 ศาลปกครองกลาง

เอไอเอสย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาด
ให้ทีโอทีช�าระเงินส่วนแบ่งรายได้จำากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาต 900 ครั�งท่ี 3 และครั�ง
ท่ี 4 พร้อมดอกเบี�ย ซ่่งทีโอทผิีดนัดช�าระให้แก่บริษัทตั�งแต่เดอืน พ.ย. 
2551 - ก.ย. 2555 รวมเป็นเงิน 1,528 ล้านบาท

• 1 พ.ค. 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าวินิจำฉัยให้ 
ทีโอทีช�าระเงินส่วนแบ่งรายได้จำากการให้บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศในช่วงเดือน พ.ย. 2551 - ก.ย. 2555 เป็น
เงินรวม 1,354 ล้านบาทพร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี หากพ้นก�าหนดเวลา 60 วันนับแต่ได้รับค�าชี�ขาดและให้ 
ทีโอทีช�าระเงินส่วนแบ่งรายได้ฯ ตั�งแต่เดือน ต.ค. 2555 
เป็นต้นไปจำนกว่าจำะหมดภาระผูกพนัตามสัญญาอนุญาต 
900 และเมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 2560 ทีโอที ยื่นค�าร้องขอ 
เพิกถอนค�าชี�ขาดต่อศาลปกครองกลาง

• 22 ม.ค. 2564 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษายก
ค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี�ขาดของทีโอที ด้วยเหตุผลว่าการ
ด�าเนินกระบวนพจิำารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
ชอบด้วยกฎหมายและค�าชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในข้อพิพาทดังกล่าวไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั�งนี� ทีโอทีมีสิทธิอุทธรณ ์
ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้มีค�าพิพากษา

• 23 พ.ค. 62 เอไอเอสย่ืนค�าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้
บังคับตามค�าชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่่งชี�ขาดให้ 
ทีโอทีช�าระเงินส่วนแบ่งรายได้จำากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศในช่วงเดอืน พ.ย. 2551- ก.ย. 2555 คดอียูร่ะหว่างการ
พิจำารณาของศาลปกครองกลาง

• 8 ก.ย. 2564 เอไอเอส ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาท  
กับ เอ็นที (ทีโอที) 

• 1 ต.ค.2564 และ 3 ต.ค.2564 ศาลปกครองกลางและศาล
ปกครองสูงสุดมีค�าส่ังอนุญาตการถอนคดีและให้จำ�าหน่ายคดี
ออกจำากสารบบความ
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รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
กรณผู้ีใช้บริการในระบบ 900 MHz โอนย้ายไปใช้ 
บริการในระบบ 3G 2100 MHz ของเอดบับลิวเอ็น 

คู่ความ
ทีโอที และ เอไอเอส 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 25 ก.ย. 2557 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
• 15 พ.ค. 2562 ศาลปกครองกลาง

ทีโอทีย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาด 
ให้เอไอเอสหยุดการให้ลูกค้าย้ายผู้ให้บริการไปยังเอดับบลิวเอ็น 
โดยวิธีการ กด *988* เนื่องจำากเป็นการผิดสัญญาอนุญาต และ
เรียกร้องค่าเสียหาย 9,126 ล้านบาท (ตั�งแต่ พ.ค. 2556 - มิ.ย. 
2557) พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในวันท่ี 25 มี.ค. 2559  
ทีโอทีได้ย่ืนค�าร้องขอแก้ ไขจำ�านวนค่าเสียหายใหม่ โดยค�านวณ
ตั�งแต่ พ.ค. 2556 จำนถ่งวันสิ้นสุดสัญญาอนุญาต 900 (30 ก.ย. 
2558) เป็นเงินจำ�านวน 32,813 ล้านบาท

14 ก.พ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาดให้ยก 
ค�าเสนอข้อพพิาทของทีโอที ทั�งหมด โดยเห็นว่าเอไอเอส 
มิได้ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาต 900 ตามที่ทีโอที กล่าวอ้าง

15 พ.ค. 2562 ทีโอทีย่ืนค�าร้องเพ่ือขอเพิกถอนค�าชี�ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ คดีอยู ่ระหว ่างการพิจำารณาของ 
ศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่า บริษัทได้
ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาท่ีเก่ียวข้องทุกประการแล้ว และ 
ไม่น่าจำะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท

ชื่อคดี
กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม 
จำากการท�าข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาต
ให้ด�าเนินกิจำการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(“สัญญาอนุญาตฯ”)  
ครั�งที่ 6 และ 7 

คู่ความ
เอไอเอส และ ทีโอที

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 30 ก.ย. 2558 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม

เอไอเอสยืน่ค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาด
ให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาต 900 ให้ด�าเนินกิจำการบริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ครั�งท่ี 6 และครั�งท่ี 7 มีผลผูกพันเอไอเอสและ 
ทีโอที และเอไอเอสไม่มีหน้าท่ีต้องช�าระผลประโยชน์ตอบแทน 
เพิ่มเติมของปีด�าเนินการท่ี 11 ถง่ปีท่ี 25 จำ�านวน 72,036 ล้านบาท 
ตามท่ีทีโอทีกล่าวอ้างว่าข้อตกลงท้ายสัญญาดังกล่าว กระท�าขึ�น
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการแก้ ไขในสาระส�าคัญท่ีท�าให้ 
ทีโอทีได้ผลประโยชน์ตอบแทนต�่ากว่าที่ก�าหนดในสัญญาหลัก

29 ม.ค. 2563 เอไอเอสได้รับค�าชี�ขาดของคณะอนุญาโต 
ตุลาการลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ชี�ขาดด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก ให้เอไอเอสช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
ของปีด�าเนินการที่ 20 ถ่งปีด�าเนินการที่ 25 จำ�านวน 31,076 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับตั�งแต่วนัท่ี 
30 พ.ย. 2558 ให้แก่ ทีโอที จำนกว่าจำะช�าระแล้วเสร็จำ

• 22 เม.ย. 2563 เอไอเอสย่ืนค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี�ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีให้เอไอเอสช�าระเงินผลประโยชน์
ตอบแทนเพิ่มเติมจำ�านวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย 
ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับตั�งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2558 ให้แก่  
ทีโอที จำนกว่าจำะช�าระแล้วเสร็จำ 

• 23 เม.ย.2563 ทีโอทีย่ืนค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี�ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง เฉพาะประเด็น
ท่ีคณะอนุญาโตตุลาการวินิจำฉัยชี�ขาดว ่าเอไอเอสช�าระ 
ผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบตามสัญญาขาดหายไปตั�งแต่ปีท่ี  
11 ถ่งปีที่ 19 (จำ�านวน 31,698 ล้านบาท) คดีทั�งสองอยู่ระหว่าง
การพิจำารณาของศาลปกครองกลาง

• คดีทั�งสองอยู่ระหว่างการพิจำารณาของศาลปกครองกลาง  
เน่ืองจำากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็นท่ีส้ินสุด และผู้บริหาร 
ของบริษัทพจิำารณาแล้วว่าผลของค�าชี�ขาดข้างต้นไม่น่าจำะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท

ชื่อคดี
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจำากรายได้ค่าเช่า 
ระบบสื่อสัญญาณ 

คู่ความ
ทีโอที และ เอไอเอส 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 15 ธ.ค. 2560 และ 12 ม.ค. 2561  

สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

ทีโอทีย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาด
ให้เอไอเอสช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจำากรายได้ค่าเช่า
เคเบิ้ลใยแก้วและค่าเช่าวงจำรท่ีเอไอเอสได้รับจำากผู้ประกอบการ 
ต่าง ๆ ตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั�งท่ี 5 ในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 ถ่ง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 รวมเป็นเงิน 
19.54 ล้านบาท และในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 ถ่งไตรมาส 
ที่ 3 ของปี 2558 โดยค�านวณจำากอัตราค่าเช่าของทีโอทีซ่่งสูงกว่า
อัตราที่เอไอเอสเรียกเก็บ รวมเป็นเงิน 1,121.91 ล้านบาท พร้อม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี�ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

13 ก.พ.2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาดเสียง 
ข้างมาก ให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของทีโอทีทีใ่ห้ เอไอเอสช�าระ
เงินค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าเช่าเคเบ้ิลใยแก้วและค่าเช่าวงจำร 
ค้างช�าระช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ถ่งไตรมาสที่ 3 ปี 2555  
รวม 7 ไตรมาส และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจำ�านวน 19.54 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 1.25 ต่อเดอืน เป็นเงิน 13.7 
ล้านบาท รวมเป็นเงินจำ�านวน 33.2 ล้านบาท ส�าหรับกรณีที่
ทีโอทีเรียกร้องให้เอไอเอสช�าระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าเช่า
เคเบิ้ลใยแก้วและค่าเช่าวงจำรค้างช�าระช่วงไตรมาสท่ี 4 ของ
ปี 2555 ถ่งไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 โดยค�านวณจำากอัตรา
ค่าเช่าของทีโอทีซ่่งสูงกว่าอัตราที่เอไอเอสเรียกเก็บ รวมเป็น
เงิน 1,121.91 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี�ย
ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ยังอยู ่ในกระบวนพจิำารณาของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ

• 14 พ.ค. 2563 ทีโอที ได้ย่ืนค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี�ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีวินิจำฉัยชี�ขาดให้ยกค�าร้องของทีโอที 
กรณีเรียกร้องให้เอไอเอสช�าระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าเช่า 
เคเบิ้ลใยแก้วและค่าเช่าวงจำรค้างช�าระช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2554 
ถ่งไตรมาสที่ 3 ปี 2555 รวม 7 ไตรมาส และภาษีมูลค่าเพิ่ม  
เป็นเงินจำ�านวน 19.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน เป็นเงิน 13.7 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำ�านวน 33.2  
ล้านบาท

• 8 ก.ย. 2564 เอไอเอส ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาท  
กับ เอ็นที (ทีโอที)

• 22 ก.ย. 2564 ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งอนุญาตการถอนคดี
และให้จำ�าหน่ายคดีออกจำากสารบบความ
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รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
ค่าใช้บริการร่วมใช้เสาอากาศ ค่าบริการพื�นที่  
และค่าเช่าใช้อุปกรณ์ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ

คู่ความ
ทีโอที และ เอไอเอส 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 15 ก.พ. 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

กระทรวงยุติธรรม
• 30 มิ.ย. 2563 ศาลปกครองกลาง

ทีโอทีย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาด
ให้เอไอเอสช�าระเงินค่าใช้พื�นท่ีและทรัพย์สินของทีโอที ในช่วง 
ระยะเวลา (30 ก.ย. 2558 - 30 ม.ย. 2559) ของมาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 900 MHz เป็นเงิน
จำ�านวน 171.48 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี�ย 
ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

13 ก.พ. 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าส่ังอนุญาตให้ 
ทีโอที ถอนค�าร้องขอค�าเสนอข้อพิพาทตามท่ีทีโอทีร้องขอ 
เพื่อทีโอทีจำะน�าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง

30 มิ.ย. 2563 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เอไอเอส 
ช�าระเงินค่าใช้พื�นที่และทรัพย์สินของทีโอที ในช่วงระยะเวลา  
(30 ก.ย. 2558 -30 ม.ย. 2559) ของมาตรการคุม้ครองผู้ใช้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนทีร่ะบบ 900 MHz เป็นเงินจำ�านวน 171.48 ล้านบาท  
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี�ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เป็นเงิน 
233.45 ล้านบาท
ข้อพิพาทอยู ่ระหว่างการพิจำารณาของศาลปกครองกลาง  
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่า บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
ข้อสัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจำการกระจำายเสียง 
กิจำการโทรทัศน์ และกิจำการโทรคมนาคมแห่งชาติท่ีเก่ียวข้อง 
ทุกประการแล้ว ดังนั�นผลของคดดัีงกล่าวไม่น่าจำะมีผลกระทบอย่าง
มีนัยส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท

ชื่อคดี
ผลประโยชน์ตอบแทนจำากการให้บริการเครือ
ข่ายร่วม

คู่ความ
ทีโอที และ เอไอเอส

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 27 ก.ย. 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
• 8 พ.ค. 2563 ศาลปกครองกลาง

ทีโอทีย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาด 
ให ้ เอไอเอสช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจำากการให ้ 
เอดับบลิวเอ็น ใช้บริการเครือข่ายร่วมซ่่งให้ส่วนลดค่าร่วม 
เครือข่ายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจำากทีโอทีก่อน ในช่วงเดือน 
ก.ค. 2556 ถ่งเดือน ก.ย. 2558 รวมเป็นเงิน 16,252.66 ล้านบาท 
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี�ย

4 ก.พ. 2563 เอไอเอสได้รับค�าชี�ขาดของคณะอนุญาโต 
ตุลาการ มีค�าวินิจำฉัยชี�ขาดเสียงข้างมากให้ยกค�าเสนอ 
ข้อพิพาทของทีโอทีทั�งหมด

8 พ.ค.2563 ทีโอทียื่นค�าร้องต่อศาลปกครองกลางขอเพิกถอน
ค�าชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจำารณาของศาลปกครองกลาง 
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่า บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตาม 
ข้อสัญญาท่ีเก่ียวข้องทุกประการแล้ว ดังนั�นผลของคดีดังกล่าว 
ไม่น่าจำะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท
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กรณีข้อพิพาททางกฎหมายจำากการด�าเนินงานภายใต้สำัญญาให้ด�าเนินการ 1800

รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
กรณีการน�าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจำากเงิน
ส่วนแบ่งรายได้

คู่ความ
กสท และ ดีพีซี 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 9 ม.ค. 2551 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
• 3 มิ.ย. 2554 ศาลปกครองกลาง
• 3 ก.ย. 2558 ศาลปกครองสูงสุด

กสท ย่ืนค� า เสนอข ้อพิพาทเรียกร ้อง ให ้ ดีพีซี  ช� าร ะค ่ า 
ผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจำากกรณกีารน�าภาษีสรรพสามิตมา
หักออกจำากผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 
จำ�านวน 2,449 ล้านบาท พร้อมเรียกเบี�ยปรบัร้อยละ 1.25 ต่อเดอืน
ของจำ�านวนเงินท่ีค้างช�าระในแต่ละปี นับตั�งแต่วันผิดนัดจำนกว่า 
จำะช�าระเสร็จำส้ิน รวมเป็นเงิน 3,949 ล้านบาท โดยดีพีซีโต้แย้งว่า 
เงินส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวเป็นจำ�านวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามติ 
ที่ดีพีซีได้น�าส่งไปแล้วตั�งแต่ 16 ก.ย. 2546 - 15 ก.ย. 2550 และ
ได้น�ามาหักออกจำากส่วนแบ่งรายได้ อันเป็นการปฏิบัติตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2546 

• 1 มี.ค. 2554 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าวินิจำฉัยชี�ขาดให้
ยกค�าเสนอข้อพิพาททั�งหมด เน่ืองจำากเห็นว่าการช�าระหนี�
เดิมเสร็จำสิ้นและระงับไปแล้ว ดีพีซีจำึงไม่เป็นผู้ผิดสัญญา 

• 3 ม.ิย. 2554 กสท ยืน่ค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี�ขาดดังกล่าว
ต่อศาลปกครองกลาง

• 28 ก.ค. 2558 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษายก
ค�าร้องของ กสท เน่ืองจำากเห็นว่า กสท เป็นผู้มีหนังสือ
แจำ้งความประสงค์ ในการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การ
ช�าระเงินส่วนแบ่งรายได้จำากการช�าระภาษีสรรพสามิต
ตามมติคณะรัฐมนตรี และได้ยอมรับเงินส่วนแบ่งรายได้
คงเหลือพร้อมกับคืนหนังสือค��าประกันให้แก่ดีพีซีมาโดย
ตลอด โดยมิได้ทักท้วงแต่อย่างใด ค�าวินิจำฉัยของคณะ
อนุญาโตตุลาการจึำงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และข้อสัญญา

• 25 ส.ค. 2558 กสท ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
• 30 มิ.ย. 2564 ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามศาล

ปกครองกลาง ซ่ง่มีผลให้คดีนี�ถง่ทีสุ่ด โดยดพีีซีไม่ต้องช�าระส่วน
แบ่งรายได้เพิ่มเติมหรือเบี�ยปรับตามที่ กสท เรียกร้อง

ชื่อคดี
กรณปีรบัลดอัตราค่าใช้เครอืข่ายร่วม (Roaming)

คู่ความ
กสท และ ดีพีซี

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 7 เม.ย. 2553 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
• 3 ก.ค. 2562 ศาลปกครองกลาง 

ดีพีซีย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาด 
ให ้  กสท ยกเลิกการกล่าวหาว่าดีพีซี เป ็นฝ่ายผิดสัญญา  
อันเนื่องมาจำากการท�าสัญญาการใช้โครงข่ายระหว่างเอไอเอส -  
ดีพีซีที่ ไม่ได้รับความยินยอมจำาก กสท พร้อมทั�งชดใช้ค่าเสียหาย
แก่ดีพีซีเป็นเงินจำ�านวน 50 ล้านบาท
โดยในวันท่ี 15 ก.ค. 2553 กสท ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้อง 
ให้ดีพีซีช�าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มปีด�าเนินการที่ 10-12  
ท่ีเกิดจำากการปรบัลดอัตราค่าใช้โครงข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง 
ดีพีซี - เอไอเอส จำาก 2.10 บาทต่อนาที เป็น 1.10 บาทต่อนาที  
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2550 - 31 ธ.ค. 2551 โดยไม่ได้รับ
อนมุติัจำาก กสท ก่อน ซ่่งคดิเป็นเงินจำ�านวน 1,640 ล้านบาท พร้อม
เบี�ยปรับที่ค�านวณถ่งเดือนมี.ค. 2553 อีก 365 ล้านบาท รวมเป็น 
เงินทั�งสิ้น 2,000 ล้านบาท และเบี�ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน นับแต่เดือนเม.ย. 2553 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 
2554 กสท ได้ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวใน
ส่วนปีด�าเนินการที่ 12 (1 เม.ย. 2552 - 15 มิ.ย. 2552) เป็นเงิน 
113 ล้านบาท

28 มี.ค. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาดให้ดีพีซี
ช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของของปีด�าเนินการ 
ท่ี 10-12 ให้แก่ กสท เน่ืองจำากเห็นว่าข ้อตกลงเรื่อง 
ผลประโยชน์ตอบแทนการให้บริการเครอืข่ายร่วม (Roaming)  
(อัตรา 2.10 บาท) ชอบด้วยกฎหมาย การปรับลดอัตรา 
ค่า Roaming เป็นอ�านาจำและสิทธิของ กสท 

• 3 ก.ค.2562 ดีพีซีย่ืนค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี�ขาดต่อศาล
ปกครองกลาง 

• 8 ก.ย. 2564 ดีพีซี ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาท กับ  
เอ็นที (กสท) 

• 13 ก.ย. 2564 ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งอนุญาตการถอนคดี
และให้จำ�าหน่ายคดีออกจำากสารบบความ

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 103

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
ค่าเสียหายจำากการให้บริการโทรศัพท ์
ระหว่างประเทศ 

คู่ความ
กสท และ ดีพีซี 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 8 เม.ย. 2554 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
• 6 ก.ย. 2556 ศาลปกครองกลาง
• 27 พ.ค. 2563 ศาลปกครองสูงสุด

กสท ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ดีพีซีช�าระเงินจำ�านวน 
33 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของเงิน
ต้นดังกล่าว รวมเป็นเงินทั�งส้ิน 35 ล้านบาท โดย กสท อ้างว่า  
ดีพีซีผิดสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 เน่ืองจำากสัญญาเช่าใช้
บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าระหว่างดีพีซีกับผู้ใช้บริการใน
ระหว่างปี 2540-2546 จำ�านวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอม
แปลงเอกสาร/ลายมือชื่อ เป็นเหตุให้ กสท ได้รับความเสียหาย
เนื่องจำากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการระหว่างประเทศได้  
เม่ือเลขหมายดังกล่าวมีการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ของ กสท

• 28 พ.ค. 2556 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าวินิจำฉัยชี�ขาด
ให้ยกค�าเสนอข้อพิพาททั�งหมดของ กสท เน่ืองจำากเห็นว่า
ข้อพิพาทในคดีนี�เป็นเรื่องพพิาททางละเมิด มิได้เป็นการ
กระท�าอันเกิดจำากการผิดสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 
ดังนั�นข้อพิพาทในคดีนี�จำึงไม่อยู่ในอ�านาจำพิจำารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

• 9 เม.ย. 2563 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาให้
ยกค�าร้องของ กสท ท่ีขอเพิกถอนค�าชี�ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการที่ชี�ขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาททั�งหมด
ของ กสท

• 27 พ.ค. 2563 กสท อุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครอง
กลาง กรณีท่ีมีค�าส่ังยกค�าร้องท่ี กสท ขอเพิกถอนค�าชี�ขาด
ของอนุญาโตตุลาการ 

• 8 ก.ย. 2564 ดีพีซี ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาท กับ  
เอ็นที (กสท) 

• 11 พ.ย. 2564 ศาลปกครองสงูสดุมคี�าส่ังอนญุาตการถอนคดี
และให้จำ�าหน่ายคดีจำากออกสารบบความ

ชื่อคดี
ผลประโยชน์ตอบแทนจำากรายได้ค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม

คู่ความ
กสท และ ดีพีซี 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 24 ส.ค. 2555 และ 1 เม.ย 57 สถาบัน

อนุญาโตตลุาการ 
ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม

• 17 ธ.ค. 2562 ศาลปกครองกลาง

กสท ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทเพ่ือให้มีค�าชี�ขาดให้ดีพีซี  ช�าระ 
ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิม่ปีด�าเนินการท่ี 10-14 เพิ่มเติม 
จำากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) ที่ได้รับทั�งหมด 
(ขารับ) ก่อนหักค่า IC ท่ีจำ่ายออกไปเป็นจำ�านวน 183 ล้านบาท 
พร้อมเบี�ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ต่อมา ในวันท่ี  
1 เม.ย. 2557 กสท เรียกร้องให้ช�าระผลประโยชน์ตอบแทน 
ส่วนเพิ่มปีด�าเนินการที่ 15 เพิ่มเติมเป็นจำ�านวน 114 ล้านบาท และ
ปีด�าเนินการท่ี 16 จำ�านวน 88.80 ล้านบาท พร้อมเบี�ยปรบัในอัตรา
ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน รวมเป็นเงินทั�งสิ้น 324 ล้านบาท

26 ก.ย. 2562 และวนัท่ี 10 ต.ค. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการ
มีค�าชี�ขาด ยกค�าเสนอข้อพิพาทของ กสท 

• 17 และ 25 ธ.ค. 2562 กสท ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี�ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ 

• 8 ก.ย. 2564 ดีพีซี ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาท กับ เอ็นที  
(กสท) 

• 21 และ 22 ก.ย. 2564 ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งอนุญาตการ
ถอนคดีและให้จำ�าหน่ายคดีออกจำากสารบบความ

ชื่อคดี
การขอคนืหนังสือค��าประกันการช�าระผลประโยชน์
ตอบแทนขั�นต�่า

คู่ความ
ดีพีซี และ กสท 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 8 ต.ค. 2555 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
• 15 ก.ย. 2558 ศาลปกครองกลาง
• 11 ต.ค. 2561 ศาลปกครองสูงสุด

ตามสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 กสท มีหน้าท่ีต้องคืนหนังสือ 
ค��าประกันในแต่ละปีด�าเนินการให้แก่ดพีีซทัีนทท่ีีดพีีซีได้ช�าระรายได้
และเงินเพิ่มให้แก่ กสท เนื่องจำาก กสท ไม่ส่งคืนหนังสือค��าประกัน 
ผลประโยชน์ตอบแทนขั�นต�่า ปีด�าเนินการท่ี 10-14 ให้แก่ดีพีซี  
รวมเป็นเงิน 2,606 ล้านบาท โดยอ้างว่าดพีีซ ีช�าระเงินผลประโยชน์
ตอบแทนไม่ครบถ้วนจำากกรณีการน�าเงินค่าภาษีสรรพสามิต 
มาหักออกจำากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณรีายได้ค่าเชือ่มต่อ 
โครงข่ายและกรณีปรับลดอัตราค่า roaming ซ่่งเป็นข้อพิพาทอยู่  
ดพีีซจีำึงย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กสท คนืหนังสือค��าประกัน 
ผลประโยชน์ตอบแทนขั�นต�่าปีด�าเนินการท่ี 10-14 และห้ามมิให้
เรียกร้องเงินใด ๆ จำากธนาคาร พร้อมทั�งช�าระค่าเสียหายในส่วน
ของค่าธรรมเนยีมหนังสือค��าประกนั และค่าเสียหายจำากความเสยี
หายแก่ชือ่เสียงและเครดติทางการเงินอีก 109 ล้านบาทให้กบัดีพีซี

• 28 พ.ค. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าวินิจำฉัยชี�ขาด
ให้ กสท คืนหนังสือค��าประกันและชดใช้ค่าธรรมเนียม
ธนาคารแก่ดีพีซี

• 15 ก.ย. 2558 กสท ย่ืนค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี�ขาดดัง
กล่าวต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาในวันที่ 13 ก.ย. 2561 
ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษายกค�าร้องของ กสท

• 11 ต.ค. 2561 กสท ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
• 8 ก.ย. 2564 ดีพีซี ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาท กับ เอ็นที  

(กสท) 
• 27 ก.ย. 2564 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งอนุญาตการถอนคดี

และให้จำ�าหน่ายคดีออกจำากสารบบความ
• 5 ต.ค. 2564 เอ็นที ได้คืนหนังสือค��าประกันการช�าระเงิน 

ผลประโยชน์ตอบแทนขั�นต�่าของปีที่ 10-14 ให้แก่ ดีพีซี แล้ว
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รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
การแก้ ไขข้อความหนังสือค��าประกันการช�าระผล
ประโยชน์ตอบแทนขั�นต�่า

คู่ความ
กสท และ ดีพีซี 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 28 ส.ค. 2556 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
• 8 ธ.ค. 2560 ศาลปกครองกลาง

ตามสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 ดีพีซีจำะต้องส่งมอบหนังสือ 
ค��าประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั�นต�่าในแต่ละปีด�าเนินการให้แก่ 
กสท ซ่่งในปีด�าเนินการที่ 15-16 ดีพีซีได้ปรับปรุงแก้ ไขข้อความ
ในหนังสือค��าประกันจำากเดิมให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีของการ
ช�าระผลประโยชน์ตอบแทนขั�นต�า่ในแต่ละปี ตามเงื่อนไขแห่งสัญญา
ให้ด�าเนินการ 1800 แต่ กสท ยืน่ค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ดพีีซี 
ส่งมอบหนังสือค��าประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั�นต�า่ปีด�าเนินการ 
ท่ี 15-16 ฉบับใหม่ โดยอ้างว่าหนังสือค��าประกันที่ดีพีซีส่งมอบ 
ให้นั�น มีข้อความไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามสัญญาให้ด�าเนินการ 
1800

30 ส.ค. 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาดให้ยกค�า
เสนอข้อพิพาทของ กสท ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 กสท 
ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี�ขาดต่อศาลปกครองกลาง 

• 2 ธ.ค. 2563 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษายกค�าร้อง 
ขอเพิกถอนค�าชี�ขาดของ กสท ดังกล่าว 

• 21 ธ.ค 2563 กสท ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
• 8 ก.ย 2564 ดีพีซี ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาท กับ  

เอ็นที (กสท)
• 28 ก.ย. 2564 ศาลปกครองสูงสุดมีหนังสือแจำ้งค�าสั่งอนุญาต

การถอนคดี ให้จำ�าหน่ายคดีออกจำากสารบบความ

ชื่อคดี
การเรียกค่าใช้/ค่าตอบแทนจำากการใช้เครื่องและ
อุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราว

คู่ความ
กสท และ ดีพีซี 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 20 พ.ค. 2558 ศาลปกครองกลาง

• กสท ยื่นฟ้องส�านักงาน กสทช. กทค. กสทช. ทรูมูฟ และดีพีซี 
ต่อศาลปกครองกลาง ให้ช�าระค่าใช้/ค่าตอบแทนจำากการใช้ 
เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
กสท ช่วงระยะเวลาคุ้มครองนับแต่วันท่ี 16 ก.ย. 2556 - 15 
ก.ย. 2557 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้
บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทาน
หรือสัญญาการให้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยในส่วนของ 
ดพีีซ ีร่วมกับ ส�านักงาน กสทช. กทค. และ กสทช. จำ�านวน 6,083 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 

• 11 ก.ย. 2558 กสท ได้ย่ืนค�าฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องช�าระค่าใช้/ 
ค่าตอบแทนจำากการใช้เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ 
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท นับแต่วนัที ่16 ก.ย. 2557 - 17 
ก.ค. 2558 เพิ่มเติม โดยในส่วนของดีพซีี ร่วมกับ ส�านักงาน 
กสทช. กทค. และ กสทช. จำ�านวน 1,635 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 

• 27 พ.ค. 2559 กสท ได้ย่ืนค�าฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องช�าระค่าใช้/ 
ค่าตอบแทนจำากการใช้เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ 
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท นับแต่วนัท่ี 18 ก.ค. 2558 - 25 
พ.ย. 2558 เพิ่มเติม โดยในส่วนของดีพีซี ร่วมกับ ส�านักงาน 
กสทช. กทค. และ กสทช. จำ�านวน 673 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

• 24 ก.ย. 2562 กสท ได้ยื่นค�าร้องขอแก้ ไขค�าขอท้ายฟ้อง  
โดยลดจำ�านวนเงินที่เรียกร้องทั�ง 3 ช่วงเวลาจำากเดิม 6,083  
ล้านบาท 1,635 ล้านบาท และ 673 ล้านบาท เป็น 1,457  
ล้านบาท 1,223 ล้านบาท และ 522 ล้านบาท ตามล�าดับ 

- คดีอยู่ระหว่างการพจิำารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่าย
บริหารของกลุ่มบริษัท เช่ือว่าดีพีซีไม่มีหน้าท่ีต้องช�าระค่าใช้และ 
ค่าตอบแทนจำากการใช้ เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ 
โครงข่ายโทรคมนาคมตามท่ี กสท เรียกร้อง เน่ืองจำากดีพีซี ได้
ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศ กสทช. แล้วทุกประการ ดังนั�นผลของ 
ข้อพิพาทดังกล่าวน่าจำะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจำะมีผลกระทบ 
อย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
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รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
การส่งมอบเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ตาม
สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ 1800

คู่ความ
กสท และ ดีพีซี 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 28 มี.ค. 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม

กสท ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเพ่ือให้มีค�าชี�ขาดให้ ดีพีซี ส่งมอบ 
เสาโทรคมนาคมจำ�านวน 4,657 ต้น, ตู้ container จำ�านวน 3,012 ตู้,  
ระบบ Call Center, ระบบจำ่ายไฟ และระบบงานคงสิทธิเลขหมาย 
ท่ีดีพีซี ขอใช้งานร่วมกับเอไอเอส เน่ืองจำากเห็นว่าดีพีซีไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 ท่ีก�าหนดให้ดีพีซีต้องจัำดหาและ
ส่งมอบกรรมสิทธ์ิเครื่องและอุปกรณ์เพ่ือการให้บริการโทรศัพท์
เคล่ือนที่ให้แก่ กสท หากส่งมอบไม่ได้ ให้ชดใช้เป็นเงินและช�าระ 
ค่าเสยีหาย ค่าเสียโอกาสทางธรุกิจำรวมเป็นเงิน 13,431.45 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบี�ยผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี

11 ม.ค. 2564 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี�ขาดให้ยก 
ค�าเสนอข้อพิพาทของ กสท ทั�งหมด

• 26 มี.ค 2564 กสท ย่ืนค�าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอ
เพิกถอนค�าชี�ขาด

• 8 ก.ย 2564 ดีพีซี ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาท กับ  
เอ็นที (กสท) 

• 17 ก.ย. 2564 ศาลปกครองกลางมีหนังสือแจำ้งค�าสั่งอนุญาต
การถอนคดี ให้จำ�าหน่ายคดีออกจำากสารบบความ

รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
การฟ้องเพิกถอนมติและค�าสั่งที่ให้เอไอเอส 
ด�าเนินการจำัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 
(Pre-Paid)

คู่ความ
เอไอเอส กสทช. และ เลขาธิการ กสทช. 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 13 ก.ย. 2554 ศาลปกครองกลาง
• 18 ธ.ค. 2558 ศาลปกครองสูงสุด

กทช. (ปัจำจำุบัน คือ กสทช.) และเลขาธิการ กทช. (ปัจำจำุบัน  
คือ เลขาธกิาร กสทช.) มคี�าสั่งให้เอไอเอสจำัดเกบ็ข้อมลูผู้ใชบ้ริการ
ระบบเติมเงิน (Pre-Paid) ย้อนหลังก่อนวันท่ีประกาศ กทช.  
เรื่องหลักเกณฑ์การจำัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  
พ.ศ. 2551 มีผลบังคบัใช้  เม่ือวนัท่ี 24 ต.ค. 2551 เอไอเอสย่ืนฟ้อง 
กทช. และเลขาธกิาร กทช. ต่อศาลปกครองกลางให้มีค�าพิพากษา
เพิกถอนมติและค�าส่ัง ที่ให้เอไอเอสด�าเนินการจัำดเก็บข้อมูลผู้ใช้
บริการระบบเติมเงิน (Pre-Paid) ที่ให้บริการอยู่ก่อนวันที่ประกาศ 
กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจำดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 24 ต.ค. 2551 ทั�งหมดให ้
แล้วเสรจ็ำภายใน 180 วนันับตั�งแต่วนัท่ีประกาศ กทช. ฉบับดังกล่าว 
มีผลใช ้บังคับ และค�าส่ังท่ีก�าหนดให ้ เอไอเอสช�าระค ่าปรับ 
ทางปกครองวันละ 80,000 บาท เริ่มตั�งแต่วันท่ี 6 ก.ค. 2555 
จำนกว่าจำะด�าเนินการให้แล้วเสร็จำ

19 พ.ย. 2558 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาเพิกถอน 
มติและค�าส่ังของ กทช. ตามข้อเรียกร้องของเอไอเอส 
เน่ืองจำากเห็นว่าเป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องจัำดเก็บ 
ข้อมูลผู้ ใช้บริการย้อนหลัง ซ่่งผู้ ใช้บริการจำะต้องเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ กทช. มิได้มีมาตรการบังคับให้ 
ผู้ประกอบการระงับหรือยกเลิกบริการได้ อีกทั�งจำ�านวนผู้ใช้
บริการมีมาก ดงันั�น หากไม่ได้รบัความร่วมมือจำะด�าเนินการ
ได้ยาก มติและค�าสั่งดังกล่าวจำึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ
เป็นการใช้ดุลยพินิจำในการก�ากับดูแลเกินขอบเขตความ
จำ�าเป็น และเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการ 

18 ธ.ค. 2558 กสทช. ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด  
ขณะนี�คดีอยู่ระหว่างการพิจำารณาของศาลปกครองสูงสุด

กรณีข้อพิพาททางกฎหมายจำากการด�าเนินงานภายใต้ พรบ. องค์กรจำัดสำรรคลื่นความถี่ฯ และ พ.ร.บ.การประกอบกิจำการโทรคมนาคม
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รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
การฟ้องเพิกถอนค�าสั่ง กทช. กรณีไม่ให้เอไอเอส 
มีเงื่อนไขเก่ียวกับวนัหมดอายุการใช้งาน (Validity)  
ในแบบสัญญา

คู่ความ
เอไอเอส และ กสทช. 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 27 พ.ค. 2554 ศาลปกครองกลาง
• 9 ธ.ค. 2559 ศาลปกครองสูงสุด

กทช. (ปัจำจำุบัน คือ กสทช.) มีค�าส่ังห้ามมิให้เอไอเอสก�าหนด 
ระยะเวลาการใช้งาน(Validity) โทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบจำ่ายเงิน 
ล่วงหน้า (Pre-paid) โดยให้เอไอเอสแก้ ไขแบบร่างสัญญา 
ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนทีร่ะบบจ่ำายเงินล่วงหน้าระหว่างเอไอเอส 
กับผู้ใช้บริการ ห้ามไม่ให้มีเงื่อนไขเก่ียวกับวันหมดอายุการใช้งาน 
(Validity) เอไอเอสยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้มีค�าพิพากษา
เพิกถอนค�าสั่ง กทช. ที่ให้เอไอเอสแก้ ไขแบบร่างสัญญาให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนระบบจำ่ายเงินล่วงหน้า (Pre-paid) โดยท่ีห้าม 
ไม่ให้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับวันหมดอายุการใช้งาน (Validity)

10 พ.ย. 2559 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษายกฟ้อง 
เอไอเอส เน่ืองจำากเห็นว่าเป็นการน�าคดีมาฟ้องเมื่อพ้น
ก�าหนดระยะเวลาฟ้องคดี และการที่ผู้ฟ้องคดีน�าคดีมาฟ้อง
ล่าช้าดงักล่าว ไม่ได้เกิดจำากเหตจุำ�าเป็นอ่ืนและไม่เป็นการฟ้อง
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หากแต่เป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์
ของเอไอเอสเอง และเน่ืองจำากประกาศดังกล่าวยังคงมี 
ผลบังคับใช้มิได้ถูกยกเลิกเพิกถอน ดังนั�น ค�าสั่งที่ออกตาม
ประกาศดังกล่าวจำึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

วนัที ่9 ธ.ค. 2559 เอไอเอสย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสดุ ขณะนี� 
คดีอยู่ระหว่างการพิจำารณาของศาลปกครองสูงสุด

ชื่อคดี
กรณฟ้ีองเพกิถอนประกาศ กสทช.ท่ีห้ามเอไอเอส 
เรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราขั�นสูง

คู่ความ
เอไอเอส กสทช. และ เลขาธิการ กสทช.

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 2 ก.ค. 2555 ศาลปกครองกลาง
• 21 เม.ย. 2560 ศาลปกครองสูงสุด

เอไอเอสยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้มีค�าพิพากษาเพิกถอน
ประกาศ กสทช. เรื่องอัตราขั�นสูงของค่าบริการโทรคมนาคม
ส�าหรับบริการประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 ที่ให ้
เรียกเก็บค่าบริการประเภทเสียงภายในประเทศได้ ไม่เกิน 0.99 
บาทต่อนาที โดยมีผลบังคับใช้เฉพาะกับผู้มีอ�านาจำเหนือตลาด
อย่างมีนัยส�าคัญ เน่ืองจำากเห็นว่าเป็นค�าสั่งที่มิชอบและเป็นการ
เลือกปฏิบัติ

• 24 มี.ค. 2560 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษายกฟ้อง 
• 21 เม.ย. 2560 เอไอเอสย่ืนอุทธรณ์ตอ่ศาลปกครองสูงสุด

29 มิ.ย. 2564 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษายืนตามศาล
ปกครองกลาง

ชื่อคดี
การฟ้องเพิกถอนประกาศ กสทช. กรณใีห้เอไอเอส 
น�าส่งรายได้ขั�นต�่าจำากการให้บริการในช่วงระยะ
เวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 

คู่ความ
เอไอเอส และ กสทช. 

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 18 ธ.ค. 2558 ศาลปกครองกลาง
• 11 ต.ค.2562 ศาลปกครองสูงสุด

เอไอเอส ย่ืนฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอน
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ ใช้บริการชั่วคราว  
(ฉบับที ่2) ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในส่วนท่ีก�าหนดเพิ่มเติม 
ให้ต้องน�าส่งรายได้ในช่วงคุ้มครอง อย่างน้อยไม่ต�่ากว่าจำ�านวน
เงินส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาอนุญาต 900 เพราะเป็นประกาศ
ท่ีไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ เนื่องจำากประกาศฉบับก่อนหน้า 
ไม่ได้มีข้อก�าหนดในเรื่องดังกล่าว

วันท่ี 11 ก.ย. 2562 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาให้ 
เพิกถอนประกาศ กสทช.ฉบับดังกล่าวในส่วนของการ
ก�าหนดให้ต้องน�าส่งเงินรายได้ขั�นต�่าไม่น้อยกว่าจำ�านวนเงิน
ส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาอนุญาต 900

11 ต.ค.2562 กสทช. ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี�
คดีอยู่ระหว่างการพิจำารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
การฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจำการ
โทรคมนาคม (“กทค”) ที่มีค�าสั่งให้น�าส่งรายได้
จำากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้
บริการเป็นการชั่วคราว

คู่ความ
เอไอเอส และ ส�านักงาน กสทช. กสทช. กทค.

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 1 พ.ค. 2560 ศาลปกครองกลาง

เอไอเอส ยื่นฟ้องส�านักงาน กสทช. กสทช. และ กทค. ต่อศาล
ปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนหนังสือส�านักงาน กสทช. และมติ 
กทค. ท่ีมีค�าส่ังให้เอไอเอส น�าส่งรายได้ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง
ผู้ ใช้บริการภายหลังส้ินสุดสัญญาสัมปทานระหว่างเอไอวันที่  
1 ต.ค. 2558 - 30 ม.ิย. 2559 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ ใช้บริการชั่วคราวเป็นจำ�านวนเงิน 7,221 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี�ยผิดนัดจำนถ่งวันฟ้องจำ�านวน 36.74 ล้านบาท 
เนือ่งจำากเห็นว่าบริษทัฯ มีรายจ่ำายมากกว่ารายได้ในช่วงระยะเวลา
คุ้มครองผู้ใช้บริการคล่ืนความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ จำึงไม่มีรายได ้
คงเหลือที่จำะต้องน�าส่งให้แก่ส�านักงาน กสทช. แต่อย่างใด

12 มิ.ย.2563 ศาลปกครองกลาง มีค�าพิพากษาเพิกถอนมติ
คณะกรรมการ กสทช. ด้วยเหตุผลว่าในช่วงเวลาคุม้ครองผู้
ใช้บริการคล่ืน 900 MHz เอไอเอส มีรายจ่ำายในการให้บริการ
มากกว่ารายได้ที่ได้รับ

8 ก.ค. 2563 กสทช. ยืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูง คดอียูร่ะหว่าง
การพิจำารณาของศาลปกครองสูงสุด 

ชื่อคดี
การฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจำการ
โทรคมนาคม (“กทค”) ที่มีค�าสั่งให้น�าส่งรายได้
จำากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้
บริการเป็นการชั่วคราว 

คู่ความ
ดีพีซี และ ส�านักงาน กสทช. กทค. และ กสทช.

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 16 พ.ย. 2558 ศาลปกครองกลาง

ดีพีซีย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพกิถอนมติและค�าส่ัง ท่ีให้
ดีพีซีด�าเนินการส่งรายได้จำากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ใน
ระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ นับแต่วันท่ีเข้าสู่มาตรการ
การคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวฯ พ.ศ. 2556 ช่วงระหว่าง
วันที่ 16 ก.ย. 2556 - 17 ก.ค. 2557 เป็นเงินจำ�านวน 628 ล้าน
บาท พร้อมดอกผลที่เกิดขึ�น

- • 16 ก.ย. 2559 คณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
ได้ย่ืนค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้ดีพีซีน�าส่งรายได้จำาก
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ในระยะเวลาความคุ้มครอง 
ผู้ใช้บริการ นับแต่วันที่เข้าสู่มาตรการการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุม้ครองผู้ใช้บริการเป็นการ 
ชั่วคราวฯ พ.ศ. 2556 จำนถ่งวันที่มีค�าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ช่วงระหว่างวนัท่ี 16 ก.ย. 2556 - 17 ก.ค.  2557 
จำ�านวน 628 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย 

• 12 ก.ค. 2562 กสทช. ยื่นค�าร้องขอแก้ ไขค�าฟ้องโดยเรียกร้อง 
ให้ดีพีซีน�าส่งเงินรายได้ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ ใช้บริการ
ทั�งหมด (16 ก.ย. 2556 - 25 พ.ย. 2558) เป็นเงินรวม 869.51 
ล้านบาท ขณะนี�คดีอยู่ระหว่างการพจิำารณาของศาลปกครอง
กลาง 

ชื่อคดี
การฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจำการ
โทรคมนาคม (“กทค”) ที่มีค�าสั่งให้น�าส่งรายได้
จำากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้
บริการเป็นการชั่วคราว

คู่ความ
ดีพีซี และ ส�านักงาน กสทช. และ กสทช.

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 7 ธ.ค. 2561 ศาลปกครองกลาง

ดีพีซีย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนมติและค�าส่ัง  
ท่ีให้ดีพีซนี�าส่งรายได้จำากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระยะเวลา 
ความคุม้ครองผู้ใช้บริการ นบัแต่วนัท่ีเข้าสู่มาตรการการคุม้ครอง
ผู้ใช้บริการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้
บริการเป็นการชั่วคราวฯ พ.ศ. 2556 ช่วงระหว่างวันที่ 16 ก.ย. 
2556 - 25 พ.ย. 2558 เป็นเงินจำ�านวน 869.51 ล้านบาท โดยที่ 
กสทช. ได้เคยมีค�าส่ังให้ ดีพีซี น�าส่งรายได้ช่วงท่ีหน่่ง (16 ก.ย. 
2556 - 17 ก.ค.57) เป็นจำ�านวน 627.63 บาท ไปแล้ว จำึงมเีงินรายได้ 
ท่ีต้องน�าส่งเพ่ิมเติมเป็นเงิน 241.87 ล้านบาท พร้อมดอกผล 
ที่เกิดขึ�น

- ขณะนี�คดีอยู่ระหว่างการพิจำารณาของศาลปกครองกลาง 
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รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
การฟ้องเพิกถอนค�าสั่งก�าหนดมาตรการบังคับ
ทางปกครอง กรณีฝ่าฝืนค�าสั่งให้แก้ ไขการโอน
ย้ายผู้ใช้บริการ 

คู่ความ
เอดับบลิวเอ็น และส�านักงาน กสทช. เลขาธิการ 
กสทช. กทค. และ กสทช.

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 21 ส.ค. 2560 ศาลปกครองกลาง และ 25 

ก.ย. 2563 ศาลปกครองสูงสุด
• 10 ก.ย. 2563 ศาลปกครองกลาง

เอดับบลิวเอ็นยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนค�าส่ัง
ก�าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง กรณี เอดับบลิวเอ็นฝ่าฝืน
ค�าส่ังให้แก้ไขการโอนย้ายผู้ใช้บริการให้ถกูต้อง (1) ระหว่างวนัท่ี 18 
ก.ย. 2558 - 29 ต.ค. 2558 จำ�านวน 41 วัน และ (2) ระหว่างวันที่  
18 ก.ย. 2558 - 7 ม.ค. 2559 จำ�านวน 112 วนั วนัละ 5.4 ล้านบาท  
รวมเป็นเงิน 221.4 ล้านบาท และ 604.87 ล้านบาท ตามล�าดับ 

(1) 26 ส.ค.2563 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอน
ค�าสั่งทางปกครองในส่วนที่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อวัน 
(2) 24 และ 25 ก.ย.2563 กสทช. และเอดับบลิวเอ็น 
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

(1) คดีอยู่ระหว่างการพิจำารณาของศาลปกครองสูงสุด
(2) คดีอยู่ระหว่างการพิจำารณาของศาลปกครองกลาง 

รายละเอียด ข้อพิพาท ผลการพจิำารณาคดี ความคืบหน้าคดี

ชื่อคดี
กรณีเรียกร้องให้ช�าระค่าเสียหายจำากการบอก
เลิกสัญญาจำ้างพิมพ์งาน

คู่ความ
บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำ�ากัด และ  
ไมโม่เทค

วันเริ่มคดีและผูู้พจิำารณาคดี
• 26 ก.พ. 2562 ศาลแพ่ง

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำ�ากัด ยื่นฟ้องไมโม่เทคต่อศาล
แพ่ง เรียกร้องค่าเสียหายจำากกรณีที่ ไมโม่เทคได้บอกเลิกสัญญา
ว่าจ้ำางพิมพ์งานเน่ืองจำากน�าบุคคลภายนอกเข้าสถานท่ีปฏบัิติงาน
โดยไม่ได้รับอนญุาต โดยเรียกค่าเสียหายและค่าขาดรายได้เป็นเงิน
จำ�านวน 280 ล้านบาท

28 ม.ค. 2564 ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัท 
เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำ�ากัด เนื่องจำากบริษัท เปเปอร์เมท 
(ประเทศไทย) จำ�ากัด ปฏิบัติผิดสัญญา จำึงไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายตามที่เรียกร้องมาในคดีนี�

28 มิ.ย. 2564 บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลอุทธรณ์โดยฝ่ายบรหิารของบริษัทเชื่อว่า MMT ได้ปฏิบัติ 
ถกูต้องตามข้อสัญญาท่ีเกีย่วข้องทุกประการแล้ว ดงันั�นผลของคดี
ดังกล่าวไม่น่าจำะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินรวม 
ของกลุ่มบริษัท

กรณีข้อพิพาททางกฎหมายอื่น ๆ 
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• ได้รับคัดเลือกเป็นหน่่งในสมาชิกดัชนีความย่ังยืน

ดาวน์โจำนส์ (DJSI) ทั�งในระดับโลก (DJSI World) 

และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI emerging market) 

• คะแนน Corporate Governance Report ระดับ 

“ดีเลิศ” จำากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

• รางวลับรษิทัจำดทะเบยีนดา้นนักลงทุนสัมพนัธด์เีด่น 

จำากงาน SET Awards 2564

• ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จำากการประเมิน

คุณภาพการจัำดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่่งใน “หุ้นย่ังยืน” จำาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 

7 และได้รับรางวัล Rising Star Sustainability 

Awards จำากการประกาศรางวัล SET Awards 

2564

การก�ากับดำูแลกิจการการก�ากับดำูแลกิจการ
ความสำ�าเร็จำในปี 2564

นโยบายก�ากับดูแลกิจำการ
นโยบายก�ากบัดแูลกิจำการของบริษทัย่ดถอืการปฏบัิติ

ตามกฎหมายเป็นขั�นพื�นฐาน และพัฒนาให้มีความ

โปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นท่ียอมรับ ตามแนวทาง

การด�าเนินธุรกิจำท่ียอดเย่ียม ด้วยธรรมาภิบาลและ 

การเติบโตอย่างยั่งยืนทั�งในระดับประเทศและระดับ

สากล โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติ 5 หมวด

1. คณะกรรมการบริษัท

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู ้ถือหุ ้นและ

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

4. การควบคุมและบริหารความเส่ียง

5. ประมวลจำริยธรรมธุรกิจำ

นอกจำากนี� นโยบายก�ากับดูแลกิจำการยังจัำดท�าขึ�น

ตามแนวทางของหลักการก�ากับดูแลกิจำการท่ีดี

ส�าหรับบริษัทจำดทะเบียนปี 2560 (CG Code) การ

ก�ากับดูแลกิจำการบริษัทจำดทะเบียนไทยโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGR) ASEAN 

Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 

Scorecard) และดัชนีความย่ังยืนดาวน์โจำนส์ (DJSI) 

และมีกระบวนการก�ากับดูแล ดังนี�

• ก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน 

• อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

• บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของเอไอเอสและบริษัทในเครือทุกแห่ง

• ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง 

ท่านสามารถศ่กษานโยบายเพิ่มเติมได้ท่ี https://

investor-th.ais.co.th/governance_policy.html 

ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล
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รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจำการในปีที่ผ่านมา

หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ ในการ

มุ่งม่ันให้กลุ่มเอไอเอสเป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยีดิจิำทัลท่ีได้รับการ

ยอมรับสูงสุด โดยก�าหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจำของบริษัท 

เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัำดการน�าไปก�าหนดเป็น กลยุทธ์และตั�งเป้าหมาย 

ในระยะยาว และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าเป็นประจำ�า 

ทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของ

บริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษัทได ้ติดตามผลการด�าเนินงานของ 

ฝ่ายจัำดการ โดยก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน 

และผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย

ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีก�าหนดไว้  

นอกจำากนี� ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจำารณาทบทวน 

วิสัยทัศน์ ภารกิจำ และกลยุทธ์ของบริษัท (Strategic direction) 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปและการด�าเนิน

ธุรกิจำของบริษัท ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อโควิด  

เม่ือ วันท่ี 16 กันยายน 2564

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย ทั�งทาง 

ด้านประสบการณ์ท�างาน การศ่กษา เพศ เชื�อชาติ สัญชาติ  

ถิ่นก�าเนิด รวมถ่งมีสัดส่วนกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็น 

ผู้บริหารมากกว่าก่่งหน่่งของกรรมการทั�งหมด เพื่อให้สามารถ 

ตัดสินใจำได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ ้นทั�งหมด และ 

เป็นการถ่วงดุลอ�านาจำในการบริหารงานท่ีดี

กรรมการอิสำระ กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการหญิง 2 ราย

36% 91% 18%

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสำกุล 

ทักษะ/ความรู้/ประสำบการณ์

องค์ประกอบอื่น

ด้านการเงิน ด้านการบริหารจำัดการ
ความ
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1. นายกานต์ ตระกูลฮุน        TH TH 66 M

2. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี      TH TH 56 M

3. นายแอเลน ลิว ยง เคียง         SG SG 66 M

4. นายสุรศักดิ์ วาจำาสิทธ์ิ        TH TH 68 M

5. น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์      TH TH 53 F

6. น.ส.จีำน โล เงี�ยบ จำง        SG SG 61 F

7. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย             TH TH 66 M

8. นายสมิทธ์ พนมยงค์       TH TH 49 M

9. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์        TH TH 59 M

10. นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จำูเนียร์          PH PH 68 M

11. นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี�     SG SG 49 M
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3. ประธานกรรมการบริษัท คือ คุณกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการ

อิสระและไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันกับประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหารรวมถ่ง

ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจำระหว่างกัน และมีการ

แบ่งแยกการด�ารงต�าแหน่งและอ�านาจำหน้าท่ีของประธานกรรมการ

และประธานเจ้ำาหน้าท่ีบริหารอย่างชดัเจำนไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูล

กิจำการ

 เอไอเอสยังก�าหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะ

กรรมการบริษัทกับฝ่ายจำัดการ และสงวนสิทธิในการพิจำารณา

เรื่องท่ีมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจำให้เป็นอ�านาจำหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในหัวข้อ การ 

แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 

หน้า 137 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการ 

และฝ่ายจำัดการมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันผ่านการสร้าง

วัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย และการท�างาน

ร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล 

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ก�าหนดให้มีความเข้มข้นกว่า 

หลักเกณฑ์ขั�นต�่าท่ีกฎหมายก�าหนด อาทิ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 

0.5 ของจำ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจำมีความขัดแย้ง โดยให้

นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ทั�งนี� ข้อก�าหนดเรื่องคุณสมบัติ

กรรมการอิสระศ่กษาได้จำาก https://investor-th.ais.co.th/

misc/cg/20200420-advanc-cg-policy-th.pdf ภายใต้หัวข้อ 

บรรษัทภิบาล “นโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารท่ีเก่ียวกับบริษัท”

5. วนัประชมุคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อยถกูก�าหนด

ไว้ล่วงหน้า และส่วนงานเลขานุการบริษัทจำะจำัดส่งหนังสือเชิญประชุม

พร้อมเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศ่กษา ประธานกรรมการท�าหน้าท่ีเป็น

ประธานท่ีประชุม และได้ด�าเนินการให้แต่ละวาระมีการจัำดสรรเวลา 

อย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น 

อย่างมีอิสระ พร้อมทั�งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม 

เพื่อรบัทราบข้อเสนอแนะจำากคณะกรรมการทุกครั�ง ในขณะท่ีลงมตินั�น  

กรรมการจำะต้องอยู่ในท่ีประชุมสองในสามของจำ�านวนกรรมการ

ท่ีเข้าร่วมประชุม อีกทั�ง กรรมการท่านใดท่ีอาจำมีข้อขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด จำะไม่เข้าร่วมพิจำารณาและลงมติ

ในวาระดังกล่าว

 เอไอเอสได้น�าเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video 

Conference) และการพัฒนาช่องทางการส่งเอกสารการประชุม

ผ่านระบบ Board Portal ที่มีความปลอดภัยสูง เข้ามาช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการประชุมและอ�านวยความสะดวกให้กรรมการ 

ส�าหรับในเดือนใดท่ีไม่ได้มีการจัำดประชุม ส่วนงานเลขานุการบริษัท

จำะจำัดส่งรายงานสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

6. ในปี 2564 ได้เชิญกรรมการท่ี ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกัน 

อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและฝ่ายจัำดการเข้า

ร่วมเป็น จำ�านวน 2 ครั�ง คือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 16 

กันยายน 2564 โดยมีการอภิปรายประเด็นเก่ียวกับการก�าหนด

ทิศทางการด�าเนินงานในระยะกลางและการพัฒนาแผนสืบทอด

ต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซ่่งภายหลังการประชุมได้มีการ

รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

รับทราบ

7. กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษัททราบส่วนได้เสีย 

ท่ี เกี่ยวข ้องกับการบริหารจำัดการของบริษัทหรือบริษัทย ่อย 

เม่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บรหิาร และรายงานเมื่อ 

มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการ

ด�าเนินการตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

ทั�งนี� ส่วนงานเลขานุการบริษัทจำะน�าเสนอรายงานการเปล่ียนแปลง

ส่วนได้เสีย รวมถ่งการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ

บริษัทและผู้บริหารให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุก

ไตรมาสและทุกครั�งท่ีกรรมการหรือผู้บริหารได้รายงานการมีส่วน

ได้เสียของตน

8. คณะกรรมการก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งของประธาน

เจำ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั�งแต่ระดับหัวหน้า

ฝ่ายงาน เพื่อให้ม่ันใจำว่าบริษัทจำะสามารถด�าเนินธุรกิจำต่อไปได ้

หากต�าแหน่งส�าคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์และจำัดท�า

แผนการสืบทอดดังกล่าว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

รวมทั�งให้มีการทบทวนเป็นประจำ�าทุกปี

 

 นอกเหนือจำากกรรมการและผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมี 

การจำัดท�าแผนและกลยุทธ ์ ในบริหารจำัดการด ้านทรัพยากร

บุคคลส�าหรับบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Talent) รายละเอียด 

เพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนการสืบทอดต�าแหน่ง สามารถศ่กษาได้

จำากรายงานการพัฒนาธุรกิจำอย่างย่ังยืนหัวข้อ การพัฒนาและ

ดูแลบุคคลแบบองค์รวม http://sustainability.ais.co.th/th/ 

sustainability-priorities/human-capital-development  

หน้า 48 

9. เอไอเอสมอบหมายให้ส่วนงานเลขานุการบริษัท เป็นตัวกลางในการ

ติดต่อระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัำดการ หรือคณะกรรมการ
กับผู้ถือหุ้น และก�าหนดให้ส่วนงานตรวจำสอบภายใน เป็นตัวกลางใน
การติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยงกับ 
ฝ่ายจัำดการ อย่างไรก็ตาม เอไอเอสไม่มีการปิดกั�นการเข้าถ่งและ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกรรมการและฝ่ายจำัดการโดยตรง ซ่่งท่ีผ่านมา  
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ได้เปิดให้ทั�งสองฝ่ายมีเวลาแลกเปล่ียนความคิดเห็นก่อน/หรือหลัง
การประชุม โดยการพูดคุยแลกเปล่ียนดังกล่าวจำะต้องไม่เป็นการ
เข้าไปแทรกแซงการด�าเนินธุรกิจำปกติหรือก้าวล่วงขอบเขตอ�านาจำ
หน้าท่ีระหว่างกัน 

10. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจำาก
คณะกรรมการบริษทั ในการพจิำารณานโยบายและโครงสร้างการจ่ำาย
ค่าตอบแทนของกรรมการก่อนน�าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติ โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ  
จำะพิจำารณาจำากหน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับการจำ่ายค่าตอบแทน
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน  
ผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการรายบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศ่กษาได้จำาก 
หัวข้อ “โครงสร้างการจำัดการ” หน้า 123 

11. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั�งใหม่จำะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบ
ข้อมูลท่ัวไปและภาพรวมข้อมูลการด�าเนินธุรกิจำท่ีส�าคัญและสรุป
การด�าเนินงานของแต่ละสายธุรกิจำ การปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ระเบียบข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง เช่น บทบาทหน้าทีข่องกรรมการในบริษัท
จำดทะเบียน นโยบายการซื�อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอส และนโยบาย
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้กรรมการได้รับทราบ โดยผู้บริหารระดับสูง  
เป ็นผู ้น�าเสนอ รวมถ่งจัำดเตรียมข ้อมูลท่ีเกี่ยวข ้องของบริษัท 
ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

12. เอไอเอสส่งเสริมให้กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารให้เข้ารับ
การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองและในหลากหลายรูป
แบบ โดยเอไอเอสจำะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จำ่ายทั�งหมด โดยในปี 2564 
มีกิจำกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมท่ีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม 
รวมถ่งเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษแก่กรรมการและผู้บริหาร 
ดังนี�

ชื่อหลักสำูตร/กิจำกรรม วัตถุประสำงค์ ผู้ที่เข้าร่วม

สัมมนาเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการ
บริหารจำัดการข้อมูลเชิงธุรกิจำ

เพื่อให้กรรมการได้เรียนรู ้การพัฒนาและการ
บริหารจำัดการข ้อมูลเ ชิงธุรกิจำส�าหรับธุรกิจำ
โทรคมนาคม

กรรมการและผู้บริหารดังนี�
คุณกานต์ ตระกูลฮุน
คุณจีำน โล เงี�ยบ จำง
คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย
คุณสุรศักดิ์ วาจำาสิทธ์ิ
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์
คุณแอเลน ลิว ยง เคียง
คุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา จำูเนียร์
คุณสมประสงค์ บุญยะชัย*
คุณประสัณห์ เชื�อพานิช*
คุณเอนก พนาอภิชน*
คุณฮุย เว็ง ชอง*

หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP 313/2021)จัำดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าใจำถ่งบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการท�าหน้าท่ีก�ากับ
ดูแลองค์กร เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานท่ีน�าไปสู่
การมีผลประกอบการท่ีดี และมีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ซ่่งก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ มีส ่วนได้เสียทุกฝ่ายของ
องค์กร

คุณจีำน โล เงี�ยบ จำง
คุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา จำูเนียร์

หลกัสตูร IT governance and Cyber Resilience 
Program (ITG 18/2021) จำัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

เพื่อให้กรรมการได้เข้าใจำถ่งปัจำจัำยความเส่ียงทาง
ด้าน IT ต่างๆ ท่ีอาจำส่งผลกระทบต่อองค์กรเพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ ไขได้อย่างทันท่วงที

คุณสุรศักดิ์ วาจำาสิทธ์ิ

สัมมนาของบริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ  
สอบบัญชี จำ�ากัด 2564 
2021 Beyond the crisis thriving in the post 
pandemic world : 
Clients & Industries 2 ชั่วโมง
Audit & Assurance 3.15 ชั่วโมง 
Financial & Advisory 2 ชั่วโมง 
Consulting 2 ชั่วโมง 
Tax & Legal 3.45 ชั่วโมง และ
Risk Advisory 2 ชั่วโมง 
รวมเป็น CPD hour: 15 ชั่วโมง

เพื่อการมองข ้ ามวิกฤตไปยั งความท ้ าทาย 
ท่ีอยู่ข้างหน้า การคาดการณ์ และการคว้าโอกาส 
ท่ีจำะท�าให้ธุรกิจำเติบโตในระยะยาว

คุณธีร์ สีอัมพรโรจำน์
คุณเตชะหัทย์ เหมะกุล

 * นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายประสัณห์ เชื�อพานิช นายเอนก พนาอภิชน และนายฮุย เว็ง ชอง ได้ลาออกจำากต�าแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564
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13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจำ ้าหน้าท่ีบริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและ

ก�าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำ�าปีและเป้าหมายระยะยาว  

ซ่่งผลของการประเมินจำะถูกน�ามาใช้ประกอบการพจิำารณาค่า

ตอบแทนของประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร ทั�งนี� โครงสร้างค่าตอบแทน

สามารถศ่กษาเพิ่มเติมได้จำากหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและ 

ผู้บริหารหน้า 143

หมวด 2 สำิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
เอไอเอสเคารพสิทธิและให้ความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทั�งสิทธิใน

การอนุมัติและรับเงินปันผลในอัตราการจำ่ายต่อหุ้นท่ีเท่าเทียมกัน การให้

สิทธิในการซื�อ ขาย โอน รบัโอน หลักทรพัย์ท่ีตนถอือยูอ่ย่างเป็นอิสระ การ

ไม่เข้าแทรกแซงธุรกรรมในตลาด ซื�อขายหลักทรัพย์ การให้สิทธิในการ

เสนอชื่อ แต่งตั�ง และถอดถอนกรรมการ การแต่งตั�งผู้สอบบัญชีอิสระและ

ก�าหนดค่าสอบบญัชปีระจำ�าปี การแสดงความเห็นในท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นอย่าง

เป็นอิสระ และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจำและอนุมัติธุรกรรม

ท่ีมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของเอไอเอส โดย

นอกเหนือจำากสิทธิขั�นพื�นฐานดังกล่าวแล้ว เอไอเอสยังด�าเนินกิจำกรรม

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิของตน และกิจำกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ท�าหน้าท่ีในฐานะเจำ้าของกิจำการ ซ่่งสรุปได้ดังต่อไปนี�

1. เผยแพร่ข ้อมูลท่ีส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินงานและการเข้าท�า

ธุรกรรมต่าง ๆ ข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาสและประจำ�าปี  

ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถ่งข้อมูลผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทได้หลากหลายช่องทางและทันเวลา 

2. จำัดตั�งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ

ส่ือสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั�งผู้ถือหุ้น 

รายย่อย และผู ้ถือหุ ้นสถาบัน สามารถสอบถามและเสนอแนะ

เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานไปยังฝ่ายจัำดการ รวมถ่ง 

ให้ข้อมูลการด�าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพจิำารณาตัดสินใจำลงทุนของผู้ถือหุ ้น รวมทั�งการเข้าร่วมกิจำกรรมบริษัทจำดทะเบียนพบ 

ผู้ลงทุนซ่่งจัำดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกไตรมาส เพื่อพบปะและน�าเสนอผลประกอบการกับ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และเดินสายพบ 

นักลงทุนสถาบันทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

3. ในปี 2564 ได้แก้ ไขปรับปุรง “นโยบายการซื�อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การซื�อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีบริษัทก�าหนดจำะต้องแจำ้งบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนท�าการซื�อขาย ทั�งนี� เพื่อ

ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการซื�อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และป้องกันการน�าข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยนโยบายฉบับนี� ครอบคลุมถ่งหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท 

อินทัช โฮลด้ิงส์ จำ�ากัด (มหาชน) (อินทัช) ซ่่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอไอเอส นอกจำากนี�ยังก�าหนดบุคคลที่มีต�าแหน่งหรือหน้าที่ซ่่งสามารถล่วงรู ้

หรือครอบครองข้อมูลภายในได้มากกว่าพนักงานท่ัวไป (Designated person) ให้ถอืว่าเป็นกลุม่บุคคลท่ีมีความสุ่มเส่ียง จำึงห้ามซื�อ ขาย โอน และ 

รับโอน หลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัชในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำ�าไตรมาสและประจำ�าปี และช่วงเวลาอ่ืนท่ีจำะก�าหนด

เป็นครั�งคราว รวมทั�งให้มีการรายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัชของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ

นิติภาวะ ต่อส่วนงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) ทุกครั�ง ภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

4. การด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ต.ค. 63

25 ก.พ.
- เผยแพร่เอกสาร

เชิญประชุม (ล่วง
หน้า 32 วัน)

- เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค�าถามล่วงหน้า

8 มี.ค.
ส่งเอกสารเชิญประชุม 
(ล่วงหน้า 22 วัน)

29 มี.ค.
(วันประชุมผู้ถือหุ้น)
แจำ้งมติท่ีประชุมต่อ 
SET

9 เม.ย.
เผยแพร่รายงานการ
ประชุม (11 วัน นับแต่
วันประชุม)

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ก.พ 64 มี.ค.64 เม.ย.64

ประกาศผ่าน SET เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
และชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ

4.1 หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจำัดท�าขึ�นทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถ่งข้อมูลได้อย่าง

เท่าเทียมกัน โดยเอกสารประกอบการประชุมท่ีเป็นค�าชี�แจำงเก่ียวกับเอกสารและหลักฐานซ่่งผู้ถือหุ้นจำะต้องน�ามาในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อ

ประกอบการมอบฉันทะ เอไอเอสได้จำัดท�าเนื�อหาในรูปแบบท่ีเข้าใจำง่าย โดยจำ�าแนกเป็นการมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ และจำ�าแนกเป็นกรณี

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ข้อก�าหนดเรื่องเอกสารหลักฐานท่ีต้องน�ามาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายก�าหนด เพื่อไม่ให้ ไปจำ�ากัดสิทธิ

หรือเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นจำนเกินความจำ�าเป็น 
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4.2 แต่งตั�งกรรมการอิสระที่จำ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณไกรฤทธ์ิ  

อุชุกานนท์ชัย คุณสุรศักดิ์  วาจำาสิทธิ์  และคุณประสัณห ์ 

เชื�อพานิช เพื่อเป็นผู้รับมอบอ�านาจำแทนผู้ถือหุ้นที่ ไม่สะดวก 

มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

4.3 จัำดให้มีกระบวนการตรวจำสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้า

ให้กับผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน เพื่ออ�านวยความสะดวก 

เน่ืองจำากกลุ่มบุคคลดังกล่าว มีปริมาณผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ภายใต้

การด�าเนินงานเป็นจำ�านวนมาก โดยหากมีการมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ จำะมีการส่งส�าเนาใบมอบฉันทะท่ีมีลายเซ็นของ

กรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจำากการ

ประชุมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจำสอบผู้ถือหุ้นของ

หน่วยงานก�ากับดูแลในภายหลัง

4.4 เอไอเอสใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

เพื่อความรวดเร็วและแม่นย�า และจำัดให้มีการแบ่งจำุดลงทะเบียน

ระหว่างผู้ถือหุ้นซ่่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสถาบันแยก

ออกจำากกัน โดยได้เตรียมบุคลากรและส่ิงอ�านวยความสะดวก

ไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เคร่ืองถ่ายเอกสาร อากรแสตมป์ และ

ป้ายชี�แจำงขั�นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด รวมถ่งจัำดให้มี

การประเมินความพึงพอใจำของผู้ถือหุ้นต่อคุณภาพการจัำด

ประชุม เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาในปีถัดไป

4.5 คณะกรรมการก�าหนดวันประชุมเป็นวันท่ี 29 มีนาคม 2564 

เวลา 14:00 น. ซ่่งไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ เวลาในการประชุมมีความเหมาะสม โดยได้ปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดของราชการท่ีก�าหนดมาตรการการประชุม

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ขอความ

ร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

พร้อมส่งค�าถามล่วงหน้าแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะประสงค์จำะเข ้าร่วม 

การประชุมด้วยตนเองท่ีโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล  

พลาซา ลาดพร้าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้แจำ้งความ

ประสงค์ล่วงหน้าเน่ืองจำากสถานที่ประชุมอันจำ�ากัด พร้อม

ผ่านขั�นตอนการตรวจำคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการ 

ในการจำัดประชุมอย่างเคร่งครัด นอกจำากนี� สถานที่ดังกล่าว 

มีความสะดวกต่อการเดินทาง เน่ืองจำากมีระบบขนส่งมวลชน 

ที่หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ถือหุ้นครบครัน

4.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

รวมถ่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูง

จำากทุกสายงานหลัก เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามต่าง ๆ  

ของผู้ถือหุ้น

4.7 ประธานกรรมการบริษัท ท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมได้

ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระและเรื่องท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือ

เชญิประชมุ โดยไม่มีการเพิ่มเติมและแก้ไข พร้อมทั�งจำดัสรรเวลา

ส�าหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและ

เพียงพอก่อนการลงมติ

4.8 เลขานุการบริษัท ในฐานะโฆษกของการประชุม ได้แจำ้งจำ�านวน

และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบ

ฉันทะ ขั�นตอนและวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และ

การนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม

 ทั�งนี� บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ โดยสิทธิออกเสียง

ในท่ีประชุมเป็นไปตามจำ�านวนหุ้นท่ีถือคือ 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ  

1 เสียง

4.9 ในการลงคะแนนเสียง เอไอเอสได้จัำดเตรียมบัตรลงคะแนน

ส�าหรับทุกวาระ และส�าหรับวาระเลือกตั�งกรรมการจำัดให้มีการ

ลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั�งได้แต่งตั�งที่ปรึกษากฎหมาย

อิสระให้ท�าหน้าท่ีตรวจำสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความ

โปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

4.10 ประธานทีป่ระชมุเป็นผู้แจ้ำงผลการลงคะแนนและมติของทีป่ระชมุ

ในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับ

มติดังกล่าว 

4.11 เลขานุการบริษัทได้จำัดท�ารายงานการประชุม เพื่อน�าส่งให้

หน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

รวมถ่งแจำ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน หลัง

จำากวันประชุม โดยมีการบันท่กรายละเอียดและสาระส�าคัญไว้

อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการก�ากับดูแลกิจำการท่ี

ดีของตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารท่ี

เข้าร่วม มติท่ีประชมุ ประเดน็ค�าถามและข้อเสนอแนะของผู้ถอืหุ้น

และค�าอธิบายของกรรมการ/ผู้บริหาร

5. เอไอเอสเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม เสนอแนะ

ความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรือ่งต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท 

ผ่านช่องทาง ดังนี�

ผู้รับผิดชอบ ช่องทาง

ส่วนงานเลขานุการบริษัทและ
ก�ากับดูแลกิจำการองค์กร

414 ชั�น 28 อาคารเอไอเอส 1 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 2029 5514
โทรสาร (66) 2029 5108
อีเมล: companysecretary@ais.co.th

 โดยส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ จำะรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง ตลอดจำนการรายงานให้ฝ่ายจำัดการหรือคณะกรรมการ 

รบัทราบ และแจ้ำงผลกลับไปยังผูมี้ส่วนได้เสยี หากเป็นกรณกีารกระท�าผิด 

การทุจำริต และการละเมิดจำริยธรรมในการด�าเนินงาน จำะน�าเข้าสู่

กระบวนการสอบสวนและคุม้ครองผู้ทีแ่จ้ำงเบาะแสตามนโยบายการให้ 

ข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจำริต การสอบสวน และการคุ้มครอง

ผู้ให้ข้อมูล
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 ส�าหรับเรื่องอ่ืน ๆ เอไอเอสได้จัำดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง

เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับผูม้ส่ีวนได้เสีย อาทิ ส่วนงานชมุชน

สัมพันธ์ ท�าหน้าท่ีรับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บริษัทกับชมุชนและองค์กรไม่แสวงหาก�าไร ส่วนงานธุรกิจำสัมพันธ์และ

พัฒนา ท�าหน้าท่ีเป็นตัวกลางและเป็นกระบอกเสียงระหว่างบริษัทกับ

หน่วยงานก�ากับดูแลทางด้านกิจำการโทรคมนาคม 

6. เอไอเอสตระหนักถ่งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจำะเป็นลูกค้า 

คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดล้อม จำึงก�าหนดนโยบาย 

ให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและ 

ตามแนวทางของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไว้ในกลยุทธ์การพัฒนา

อย่างย่ังยืน ประมวลจำริยธรรมธุรกิจำ นโยบายการบริหารบุคคล 

ตลอดจำนนโยบายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง และไดก้�าหนดให้มีแนวปฏิบัติและ

ระบบการควบคมุภายในท่ีดี รวมทั�งนโยบายการต่อต้านการให้สินบน

และการคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกันการทุจำริตคอรัปชั่นในองค์กรและ 

ตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยรายละเอียดการ

ด�าเนนิงานในปีท่ีผ่านมา สามารถศก่ษาเพิ่มเติมได้จำากรายงานหมวด

ท่ี 5 ประมวลจำริยธรรมธุรกิจำ และรายงานพัฒนาธุรกิจำอย่างย่ังยืน 

หมวด 3 การเปิดเผยสำารสำนเทศและความโปร่งใสำ
1. เอไอเอสมุ ่งมั่นที่จำะเปิดเผยสารสนเทศ ทั�งข้อมูลทางการเงินและ 

ท่ีมิใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เช่น ข้อบังคับบริษัท หนังสือ

บริคณห์สนธิ นโยบายการบริหารความเส่ียง ข้อมูลงบการเงิน และ 

บทวเิคราะห์ผลการด�าเนินงาน ฯลฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทัน

เวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฏระเบียบต่าง ๆ เพ่ือ 

ส่งเสริมความเชื่อม่ันของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเก่ียวกับความเชื่อถือได ้

และซือ่ตรงของเอไอเอส “นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ” ของเอไอเอส  

ให้มีความสอดรับกับบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยเอไอเอสย่ด  

3 หลักการในเปิดเผยสารสนเทศ กล่าวคือ

1.1 การปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผย

สารสนเทศ

1.2 ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ 

เปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญต่อการตัดสินใจำลงทุนอย่าง 

ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม�่าเสมอ

1.3 ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถ่งสารสนเทศ โดย 

ไม่เลือกปฏิบัติ

2. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศของบริษัททีส่�าคญัและเป็นประโยชน์ในการประกอบ

การตัดสินใจำลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการ

เปิดเผยข้อมูลและจำรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม�่าเสมอ รวมทั�งต้อง 

ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศท่ีเป็นความลับหรือข้อมลูภายใน

ให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทจำดัให้มีการเปิดเผยและส่ือสารข้อมูลท่ีมีสาระส�าคญัทั�งในภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ อันได้แก่ รายงานประจำ�าปี รายงานผลประกอบ

การรายไตรมาสรวมถ่งวารสารนักลงทุนและข่าวประชาสมัพนัธ์ โดย

จำัดสรรช่องทางการเปิดเผยข้อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือความสะดวก

ของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ http:// 

investor.ais.co.th/ การจำดัประชมุแถลงผลประกอบการรายไตรมาส  

การเข้าร่วมงานวันบริษัทจำดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity 

Day) ของตลาดหลักทรัพย์ซ่่งมีส่ือมวลชนเข้าร่วมการจัำดประชุมและ 

เดินทางพบนักลงทุนทั�งในและต่างประเทศทุกไตรมาสซ่่งผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทให้ความส�าคัญกับการเข้าพบนักลงทุนอย่าง

สม�่าเสมอ รวมทั�งช่องทางอีเมล์และ LINE Business เป็นต้น

 นอกจำากนี� ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการเก็บข้อมูลความ 

พึงพอใจำของนักลงทุน (Investor Feedback) เป็นประจำ�าทุกป ี

เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงงานนักลงทุนสัมพันธ์

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ�น นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดต่อ 

เจำ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ ได้โดยตรง ผ่านทาง

 โทรศัพท์หมายเลข 02 029 3112/4443 

 ทางอีเมล investor@ais.co.th

 ทาง LINE@ ชื่อ @ais_ir

 หรือดาวน์โหลด QR Code ด้านขวามือ

3. เอไอเอสก�าหนดให้มีช่วงเวลางดติดต่อส่ือสารกับนักวเิคราะห์และ 

นักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent period) เป็น

ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส 

และห้ามผู้บริหารและพนักงานท่ีเข้าข่ายอาจำเข้าถ่งหรือล่วงรู้ข้อมูล

ภายในของบริษัท ซื�อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท  

ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนท่ีบริษัทจำะประกาศผลประกอบการ

รายไตรมาสหรือผลประกอบการประจำ�าปี และต้องจัำดท�ารายงาน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู ่สมรส บุตรท่ียัง 

ไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (คู่สมรสท่ี 

ไม่ได้จำดทะเบียน) รวมถ่งจำัดท�ารายงานทุกครั�งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ส่งให้ส่วนงานการก�ากับดูแล 

การปฏิบัติงาน ภายใน 3 วันท�าการ 

4. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน 

การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” มาตั�งแต่ปี 2551 เพื่อ

ให้เอไอเอสมีข้อมูลท่ีจำ�าเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและ

รายการท่ีอาจำมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและ 

ผู้บริหาร ซ่ง่จำะช่วยให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร สามารถท�าหน้าท่ี

ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจำริต และป้องกันมิให้เกิด
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผย 

ส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง เม่ือเข้าตกลงท�ารายการใด ๆ   

กับเอไอเอสและบริษัทย่อย และจำะไม่สามารถให้ความเห็นและออกเสียงได้ 

เม่ือมีการพิจำารณาการท�ารายการดังกล่าว

5. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอส ถือเป็นแนวปฏิบัติ

ในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส บุตร

ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะและท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (คู่สมรสท่ี

ไม่ได้จำดทะเบียน) ไว้ในรายงานประจำ�าปีทุกครั�ง 

6. ในการท�ารายการระหว่างกัน เอไอเอสย่ดถือหลักปฏิบัติตามแนวทาง

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชี 

เพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติใช้ ได้อย่างถูกต้อง การท�ารายงานเป็นไป

อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและค�าน่งถ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เป็นส�าคัญเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s 

length basis) รวมทั�งสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจำการท่ีดี  

คณะกรรมการบริษัทจำึงได้อนุมัติ “นโยบายการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั”  

และมอบหมายให้ส่วนงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบ

ในการส่ือสาร ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และเปิดเผยข้อมูลเมื่อ

มีการท�ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผย

ข้อมูลไว้ในรายงานประจำ�าปี ดังรายละเอียดท่ีแสดงไว้ในหัวข้อรายการ

ระหว่างกัน หน้า 160

หมวด 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสำี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเห็นถ่งความส�าคัญของการมีระบบควบคุมภายใน 

การตรวจำสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีดีเป็นสิ่งจำ�าเป็นในการ

ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท จำึงได้ก�าหนดให้ม ี

นโยบาย มาตรการ และหน่วยงานก�ากับดูแล โดยคณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากบัความเส่ียงก�ากบัดแูลและ

ตรวจำสอบทั�งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ผู้ถือหุ้น 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ  การควบคุมภายใน หน้า 150 และ การ

บริหารความเสี่ยง หน้า 45

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของเอไอเอส ดังนี� 

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน�าหลักการก�ากับดูแลกิจำการ 

ท่ีดีมาปฏิบัติ

2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไป

เป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วน

ของการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย  

ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท 

3. ก�ากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายท่ี

ก�าหนดโดยเอไอเอส 

4. พิจำารณาเรื่องที่มีความส�าคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจำ การเพ่ิมทุน

หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั�งนโยบายท่ีส�าคัญต่าง ๆ 

5. ติดตามผลการด�าเนินงาน โดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการบริษัทของเอไอเอส

6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ของหน่วยงานก�ากับดูแล ได้แก่ การท�ารายการระหว่างกัน การได้มา 

และจำ�าหน่ายไปซ่่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและ

ทันเวลา รวมทั�งดูแลให้มีการจำัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงินถูก

ต้องตามที่ควร ตามกฏหมายท่ีเก่ียวข้องและมาตรฐานการบัญช ี

ท่ีรับรองท่ัวไป

7. การพิจำารณาท�าธุรกรรมใด ๆ ของบริษัทย่อยท่ีมีนัยส�าคัญต่อการ

ด�าเนินธุรกิจำหรือฐานะการเงินของเอไอเอส ได้ก�าหนดให้ธุรกรรม 

ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจำากคณะกรรมการของเอไอเอสทุกครั�ง

8. ตรวจำสอบโดยหน่วยงานตรวจำสอบภายใน เพ่ือให้ม่ันใจำว่ามีการ

ควบคุมภายในท่ีก�าหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

เอไอเอสได้ว่าจำ้างผู้สอบบัญชีจำากส�านักงานสอบบัญชีเดียวกันเพือ่

ท�าหน้าท่ีตรวจำสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและท่ีมิใช่ทางการ

เงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของเอไอเอส

10. ส่ือสารจำริยธรรมธุรกิจำและนโยบายต่อต้านการรับและให้สินบนไปยัง

บริษัทย่อยและบริษัทกิจำการร่วมค้า

ทั�งนี� รายละเอียดของการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารใน

บริษัทย่อย ปรากฎตามเอกสารแนบ 1

หมวด 5 ประมวลจำริยธรรมธุรกิจำ
เพ่ือให้การด�าเนินงานของเอไอเอสและการปฏิบัติหน้าท่ีของทุกคน 

ในองค์กรเป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา และเพียบพร้อม

ด้วยคุณธรรมและจำริยธรรม อันเป็นหัวใจำส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจำ

อย่างย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทจำึงก�าหนดให้มี “ประมวลจำรยิธรรม

ธุรกิจำ” ท่ีประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 12 หมวด ครอบคลุมตั�งแต่เรื่อง 

ความรับผิดชอบต่อผู ้มีส ่วนได้เสีย การป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ การเคารพสิทธมินุษยชน ตลอดจำนการปฏบิติัตามกฎหมาย 

กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  และจัำดให้มีคณะกรรมการจำริยธรรมธุรกิจำ 

ซ่่งมีประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจำาก

สายงานหลักเป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบในการขับเคล่ือนและก�ากับ

ดูแลจำนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยท่านสามารถศ่กษาประมวล

จำริยธรรมธุรกิจำได้จำาก http://advanc-th.listedcompany.com/

governance_policy.html

การด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดจำริยธรรมในการประกอบธุรกิจำในปี 

2564 สรุปได้ดังนี�

1. การสร้างจิำตส�าน่กและอบรมพนักงานให้มีความรู ้ความเข้าใจำ 

ในจำริยธรรมธุรกิจำและเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนย่ดถือและปฏิบัติ

และให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจำของบริษัทรับทราบ 

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 117
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• สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง

เอไอเอสยังคงตอกย��าแนวคิดในการสร้างจิำตส�าน่กในการท�างาน  

ซ่่งประกอบด้วย 3 ค�าถามท่ีพนักงานควรตั�งค�าถามกับตัวเองทุก

ครั�งว่าควรหรือไม่ก่อนที่จำะตัดสินใจำด�าเนินการบางอย่าง ดังนี�  

(ก) ถ้า....ท�าลงไปแล้วจำะเกิดความเสียหายกับบริษัทหรือไม่  

(ข) ถ้า....ท�าลงไปแล้วคนอื่นรู้จำะท�าให้ฉันถูกมองในทางไม่ดีหรือไม่ 

(ค) ถ้า....ท�าสิ่งนี�ไปแล้วจำะท�าให้ฉันทุกข์ใจำหรือกังวลใจำในภายหลัง

หรือไม่ หากพนักงานไม่แน่ใจำแม้แต่ข้อเดียว ไม่ควรจำะลงมือกระท�า

ทั�งหมด 

ส�าหรับสื่อต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ ในปี 2564 บริษัทได้ยังคง

จำัดท�าสื่อหลากหลายรูปแบบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ Social 

Intranet, E-mail, AIS LearnDi, AIS Poster, Desktop, โดย

เน้นการสร้างความตระหนักใน 5 เรื่องดังต่อไปนี�

• การท�าธุรกิจำส่วนตัวทั�งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท

• แนวปฎิบัติ เก่ียวกับการดูงาน สัมมนา หรือทัศนศ่กษาของ 

ผู้บริหารและพนักงาน

• แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับทรัพย์สินของผู้บริหารและพนักงาน 

จำากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจำของบริษัท

• การใช้ข้อมูลภายใน และการซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และเจำ้าหนี�

• การประเมินความเข้าใจำของพนักงาน คู่ธุรกิจำ และบริษัทร่วมทุน

ในเรื่องจำริยธรรมธุรกิจำและนโยบาย ต่อต้านการให้หรือรับสินบน

และการคอร์รัปชั่น

ส�าหรับปี 2564 นั�น พนักงานทุกคน คู่ค้า คู่ธุรกิจำ และบริษัท

ร่วมทุน ได้รับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ ความเข้าใจำใน

จำริยธรรมธุรกิจำด้วยวิธีการให้เข้าร่วมการประเมินความเข้าใจำใน

จำริยธรรมธุรกิจำและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ

การคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลายรวมถ่งช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (LearnDi และ Doodi) เพื่ออ�านวยความสะดวก สามารถเข้าถ่งแบบประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจำากนี� เพื่อป้องกันการก

ระท�าท่ีอาจำเกิดขึ�นในอนาคต บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน จำะต้องส่ือสารท�าความเข้าใจำให้บุคคลในครอบครัวของตน (เช่น 

บิดา มารดา คู่สมรส ผู้ท่ีอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรรวมถ่งบุตรบุญธรรม) ได้รับทราบเจำตนารมณ์ แนวคิด และหลักส�าคัญของประมวล

จำริยธรรมธุรกิจำและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น อีกด้วย 

ทั�งนี� ในปี 2564 ผลประเมินความเข้าใจำของพนักงาน คู่ค้า บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี�

จำ�านวนพนักงาน/บริษัท ท่ี ได้รับการส่ืำอสำารหรือฝึกอบรม (ร้อยละ)

การแจำ้งผ่านจำดหมายหรือ 
ส่ือประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมฝึกอบรม ทั�งออนไลน ์
และออฟ ไลน์ พร้อมการตอบรับ 

เป็นลายลักษณ์อักษร 
จำากผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

การส่ือสารผ่านช่องทางอ่ืน ๆ อาทิ  
การแจำ้งผ่านตัวแทนท่ีติดต่อกับคู่ค้า

พนักงานเอไอเอส 100  97.35 -

บริษัทคู่ค้า 100 99.09 ผ่านตัวแทนที่ต้องติดต่อกับคู่ค้าเป็นประจำ�า

บริษัทย่อย 100 97.35 -

บริษัทร่วม* 100 100 -

หมายเหตุ * บริษัทร่วม ท่ีเอไอเอสถือหุ้นตั�งแต่ 10% ถ่ง 50%
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2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั�งในและนอกบริษัทสามารถแจำ้ง

เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับจำริยธรรมธุรกิจำและแจำ้งเบาะแสการทุจำริตต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยประกาศใช้ “นโยบายการให้ข้อมูลการ 

กระท�าผิดและการทุจำริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล” 

ซ่่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท https://investor-th.ais.co.th/

misc/cg/20191107-advanc-whistle-blower-policy-th-02.

pdf โดยท่ีคณะกรรมการจำริยธรรมธุรกิจำมีหน้าท่ีส่ือสารนโยบายให้

ทุกฝ่ายรบัทราบ นโยบายดงักล่าวประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการร้องเรียนและการแจำ้งเบาะแสการทุจำรติต่อหน้าที่ 

(Whistleblowing) รวมถ่งมาตรการคุ้มครองผู้แจำ้งข้อมูล และบรษิัท

ได้จำัดให้มีช่องทางการแจำ้งเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับจำริยธรรมธุรกิจำและ

เบาะแสการทุจำริตส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและพนักงานของ

บริษัททั�งในรปูแบบโทรศพัท์สายด่วน อีเมล์ถ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจำ

สอบภายในและหัวหน้าคณะผู้บริการด้านทรพัยากรบุคคล อีเมล์ตรง

ถ่งประธานคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง และที่อยู่

ส�าหรับส่งจำดหมายถ่งคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทมีกระบวนการคัดกรองข้อร้องเรียนเม่ือได้รับการแจำ้งเรื่อง

ร้องเรียน เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท�าการตรวจำสอบและด�าเนิน

การตามนโยบายและขั�นตอนท่ีบริษัทก�าหนด หากตรวจำพบว่ามีมูล

กระท�าความผิดจำริง จำะเสนอผู้มีอ�านาจำอนุมัติพิจำารณาและแต่งตั�ง

คณะกรรมการสอบข้อเท็จำจำริงเพื่อสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จำ

จำริง พร้อมทั�งเสนอบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับการท�างานของ

บริษัทให้ผู้มีอ�านาจำอนุมัติลงโทษผู้กระท�าความผิด รวมทั�งให้ค�า

แนะน�าในการปรับปรุงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้รัดกุมย่ิงขึ�น 

โดยหน่วยงานตรวจำสอบภายในจำะน�าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากบัความเส่ียงทราบเป็นประจำ�าอย่าง

น้อยไตรมาสละครั�ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

 ทั�งนี� ในปี 2564 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนท่ีให้บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจำ้งเบาะแสของผู้กระท�า

ผิดประมวลจำริยธรรมทางธุรกิจำ นโยบาย ระเบียบบริษัท รวมทั�งส้ิน 15 เรื่อง ซ่่งคณะกรรมการจำริยธรรม หน่วยงานตรวจำสอบภายใน หน่วยงาน

กฎหมาย และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเม่ือปรากฎว่าเป็นจำริง จำึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระท�าผิด

ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วยการตักเตือนด้วยวาจำา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และพ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี�

 โดยบริษัทได้น�าข้อร้องเรียนมาประเมินความเส่ียง ก�าหนดหรือปรับปรุงแนวทาง มาตรการป้องกันการละเมิดจำริยธรรมธุรกิจำ การทุจำริต นโยบาย

และระเบียบบริษัท ท่ีมีความเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดซ��าอีก

1. จำ�านวนข้อร้องเรียนทั�งหมดที่สอบสวนแล้วเสร็จำ 15 เรื่อง 

2. ประเภทข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวการกระท�าผิดประมวลจำริยธรรมทางธุรกิจำ นโยบาย ระเบียบบริษัท  
ซ่่งสอบสวนแล้วเสร็จำ

- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย - เรื่อง

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 2 เรื่อง

- การเสนอเงินส่ิงจำูงใจำหรือรางวัล - เรื่อง

- สิทธิมนุษยชน - เรื่อง

- กิจำกรรมทางการเมือง - เรื่อง

- การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 7 เรื่อง

- การใช้ข้อมูลภายในและการซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัท - เรื่อง

- การให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนหรือต่อสาธารณชน - เรื่อง

- รายการระหว่างกันในบริษัท - เรื่อง

- การป้องกันการฟอกเงิน - เรื่อง

- ทรัพย์สินทางปัญญา - เรื่อง

- การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ 6 เรื่อง

3. ความเสียหายและบทลงโทษ

• มูลค่าความเสียหาย ไม่มีนัยส�าคัญ

• บทลงโทษ

- พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 10 กรณี

- อ่ืน ๆ 5 กรณี
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การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแล
กิจำการเรื่องอื่น ๆ

นโยบายด้านสำิทธิมนุษยชน

เอไอเอสตระหนักถ่งความส�าคัญและเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความ

เท่าเทียมกันของบุคคลทุกคน อันเป็นคณุธรรมพื�นฐานของการท�างานและ

การอยู่ร่วมกันในสังคม ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ

ให้แก้ ไขนโยบายสิทธิมนุษยชน เพือ่เป็นแนวปฎิบัติในการด�าเนินธุรกิจำ 

ทั�งของเอไอเอส คู่ค้า และผู้ท่ีเก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจำ  

(Business value chain) โดยครอบคลุมทั�งเรื่องหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของบุคคลแต่ละกลุ่ม การปฏบิติัต่อพนักงาน การใช้แรงงานท่ีถกูกฎหมาย 

การจำ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ละเมิด

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท�าใด ๆ  

ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาด รวมถ่งการก�าหนดแนว

ปฏิบัติเรื่องการตรวจำสอบกิจำกรรมด�าเนินงานและการประเมินความเสี่ยง

ด้านสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจำ

นโยบายด้านสิทธมินุษยชนของเอไอเอสสอดคล้องตามปฎญิญาสากลว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับกติกาสากลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจำ

ของบริษัท ซ่่งรวมถ่งแต่ไม่จำ�ากัดแต่เพียงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Universal Declaration of 

Human Rights – UNDHR) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิพื�นฐาน

ในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International 

Labor Organization - ILO) – Declaration on Fundamental  

Principles and Rights at Work) และระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation – 

GDPR) โดยสามารถศ่กษาเพิ่มเติมได้ที่ http://sustainability.ais.

co.th/th/respect-to-human-rights

ในปี 2564 บริษัทได้ด�าเนนิการด้านสิทธมินษุยชน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

• คณะกรรมการจำริยธรรมธุรกิจำได้ด�าเนินการรับผิดชอบในการน�า

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน

ท่ีส�าคัญของบริษัทและก�าหนดประเด็นการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน 

รวมถ่งร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือระบุประเด็นความ

เส่ียง รวมทั�งวางแผนและด�าเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติของของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปยังตัวแทน คู่ค้า คู่ธุรกิจำ 

ตลอดสายห่วงโซ่ธุรกิจำของบริษัท

• เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจำของบริษัท 

ได้ตระหนักถ่งความส�าคัญ ในประเด็นด้านบรรษัทภิบาล สิทธิมนุษยชน  

และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน Corporate  

Governance Labour and Human Rights , Work Health & Safety 

(WHS) ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและการด�าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จำริง 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจำัดท�าแบบส�ารวจำในประเด็นดังกล่าว

ให้แก่คู่ธุรกิจำของบริษัทโดยได้รวบรวมไว้ในแบบประเมินความเข้าใจำ 

ในจำริยธรรมธรุกจิำและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรบัสินบนและการ

คอร์รัปชั่น ในการนี� ได้รับความร่วมมือและการตอบกลับจำากคู่ธุรกิจำ 

คิดเป็นร้อยละ 99.09 ของจำ�านวนแบบประเมินท่ีได้ส่งออกไปทั�งหมด 

นอกจำากนี� คณะท�างานฯ ยังได้น�าผลการตอบแบบสอบถามและข้อเสนอ

แนะมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงรวมถ่งการก�าหนดประเด็นที่เก่ียวข้องกับ

การปฎิบัติงานของผู้รับเหมาเพ่ือด�าเนินการวางแผน ก�าหนดแนวทาง

แก้ ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ท่ีอาจำเกิดขึ�น

จำากการด�าเนินธุรกิจำของบริษัทฯ ต่อไป

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสำินบนและการคอร์รัปชั่น

บริษัทย่ดม่ันที่จำะด�าเนินธุรกิจำด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจำการท่ีดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ

การคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการ

คอร์รัปชั่นนั�นเป็นภัยร้ายแรงท่ีท�าลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

รวมทั�งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจำและสังคม ทั�งนี� 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถ่งความส�าคัญและพจิำารณาก�าหนด

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นอีกหน่่ง

แนวทางในการปฏบิติังานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั 

ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ อีกทั�ง เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ  

อันรวมไปถง่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผู้เกีย่วข้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย 

ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น โดยได้เผยแพร่นโยบาย 

ไว้ใน http://advanc-th.listedcompany.com/anti_bribery.html

เอไอเอส ได้รับการรับรองต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจำริต (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 

CAC) เป็นท่ีเรียบร้อย เมือ่วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โดยใบรบัรองดงักล่าว 

จำะมอีายุ 3 ปี นับจำากวนัท่ีมีมติให้การรบัรอง ทั�งนี� การรบัรองเป็นสมาชกิดงั

กล่าวเป็นการตอกย��าและแสดงถ่งว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทได้น�าขั�นตอนและ 

หลักการส�าคัญของแนวปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน

และการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติใช้ ได้ทั�งหมดซ่่งครอบคลุมกระบวนการ 

ด�าเนินงานต่าง ๆ อย่างจำริงจัำง เช่น การบรจิำาคเพื่อการกุศลและการเป็น

ผู้ให้การสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

นอกจำากนี� เอไอเอส ได้ส่ือสารตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน 

และการคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทอ่ืนใดท่ีมีอ�านาจำ

ในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั�งสาธารณชน 

ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น จำดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์  

Social Intranet การจำัดนิทรรศการ การน�าเข้าไปบรรจำุเป็นวาระหน่่งใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือน�าไปเป็นส่วนหน่่งของการประชุม 

ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทในทุก ๆ ปี เป็นต้น ทั�งนี�  เพ่ือให้ผู ้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่มรับทราบและน�าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีบริษัทก�าหนด

เอไอเอส ได้จำัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากร 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจำอย่างแท้จำริงเก่ียวกับมาตรการต่อต้าน

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 120

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ

https://sustainability.ais.co.th/th/respect-to-human-rights
https://sustainability.ais.co.th/th/respect-to-human-rights
http://advanc-th.listedcompany.com/anti_bribery.html


การคอร์รัปชั่น ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรการนี� เช่น การอบรมหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบน 

และการคอร์รัปชั่นแก่พนักงานท่ีเข้าใหม่และเป็นส่วนหน่่งของหลักสูตร

การปฐมนิเทศ การจัำดอบรมหลักสูตรทางจำริยธรรมธุรกิจำผ่านสื่อสาร

สนเทศ (LearnDi) รวมทั�งจัำดให้มีการประเมินการรู้ความเข้าใจำเกี่ยว

กับแนวปฎิบัติตามประมวลจำริยธรรมธุรกิจำและการต่อต้านการให้หรือ 

รับสินบน และการคอร์รัปชั่นกับคู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำ�า

ทุกปี

เอไอเอสได้ปรับปรุงและประกาศใช้จำรรยาบรรณคู่ธุรกิจำโดยปรับปรุง 2 

ประเด็น ได้แก่การก�าหนดให้คูธุ่รกิจำต้องแจ้ำงความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ก่อนท�าการค้ากับบริษัท และ กรณีการสัมมนา หากคู่ธุรกิจำจัำดงานสัมนา 

โดยได้จัำดเตรียมท่ีพักและออกค่าท่ีพักทั�งหมดให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

ทุกท่าน สามารถด�าเนินการได้แต่กลุ่มเอไอเอส จำะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้

จำ่ายในการเดินทางให้กับพนักงานเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่าง

เต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนและเป็นการตอกย��า

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจำการท่ีดี

ในป ี  2564 เพื่อแสดง เจำตนารมณ ์ของบริษัท  ภายใต ้ แนวคิด 

“Zero Tolerance” ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ เข ้าร ่วม

กิจำกรรมที่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) รัฐบาล

ไทย และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจำริต 

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันท่ี 6 กันยายน 2564 และ 9 ธันวาคม 2564 ผ่าน

ทางออนไลน์ ตามล�าดับ 

นโยบายการเปิดเผยสำารสำนเทศ

ในฐานะท่ีเป็นบริษัทจำดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เอไอเอส 

มุ่งม่ันท่ีเปิดเผยสารสนเทศ ทั�งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและมิใช่ทาง 

การเงนิ ให้แก่ผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถกูต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม  

และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมความเชื่อม่ันของผู้ถือหุ้น

และผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และซื่อตรงของบริษัท 

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ ตั�งอยู่บนหลักส�าคัญ 3 ประการ คือ  

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความโปร่งใสและ

ความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ และความเป็นธรรมและ 

เท่าเทียมในการเข้าถ่งสารสนเทศ โดยสาระส�าคัญของนโยบายก�าหนด

ตั�งแต ่บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู ้บริหารในฐานะโฆษก 

ผู้รบัมอบอ�านาจำ (spokespersons) แนวทางในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมี 

สาระส�าคัญ การเก็บรักษาความลับของข้อมูล การด�าเนินการเม่ือมี 

ข่าวลือหรือการซื�อขายหลักทรพัย์ท่ีผดิไปจำากสภาวะปกติ การขอหยุดพกั

การซื�อขายหลกัทรพัย์เป็นการชัว่คราว การก�าหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผย

แพร่สารสนเทศก่อนประกาศผลประกอบการ และการสื่อสารกับผู้ลงทุน

ในประเด็นต่าง ๆ รวมถ่งก�าหนดบทลงโทษกรณีพบการฝ่าฝืนนโยบาย

นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

เพื่อให้การท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่

เก่ียวโยงกันของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และแนว

ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานก�ากับดูแล ตั�งอยู่บนพื�นฐานของความ

โปร่งใสและค�าน่งถ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ เอไอเอสจึำง

ก�าหนดให้มีนโยบายการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยมีผลบังคับใช้กับ

การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียว

โยงกันของบริษทั ส�าหรบัรายการท่ีเกีย่วโยงกันของบริษัทย่อยกับบคุคลท่ี

เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติการจำัดซื�อและประมวลจำริยธรรมธุรกิจำของบริษัท

โดยมีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง ส่วนงานก�ากับดแูลการปฏบัิติงาน มหีน้าท่ี 

พิจำารณาความสมเหตุสมผลของการท�ารายการและก�ากับดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และก�าหนดให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท�า

รายการหรือท่ีอาจำจำะรับทราบการเกิดขึ�นของรายการต้องมีหน้าท่ีแจำ้ง

ข้อมูลต่อหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานก่อนตกลงเข้าท�ารายการ 

สาระส�าคญัของนโยบายมุ่งเน้นให้ในการตกลงเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระท�าโดยถือเสมือนการตกลงท�ารายการกับ

บุคคลภายนอกภายใต้เง่ือนไขการค้าทั่วไป (Arm’s length Basis) เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีการก�าหนดขั�นตอนในการพจิำารณา 

การเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และข้อห้ามกรรมการและผู้บริหารท่ีมี

ส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพจิำารณาการท�า

รายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการ

ดังกล่าว

นอกจำากนี� ยังก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการ 

มีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของ

กรรมการและผู้บริหารเป็นประจำ�าทุกปี และเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได ้พิจำารณาและอนุมัตินโยบายการซื�อขาย 

หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อด�ารงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของ

บริษัทและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�ากัด (มหาชน) ซ่่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

นโยบายฉบับนี�มีหัวใจำส�าคัญหลักคือการห้ามมิให้บุคลากรของบริษัท

อาศัยข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ในการซื�อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอส

และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�ากัด (มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

อันเป็นการสอดคล้องกับข้อก�าหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ ไขล่าสุด) รวมไปถ่งประกาศฉบับอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีก�าหนดครอบคลุมกลุ่มบุคคลต่าง ๆ  
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ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน นอกจำากนี�ยังระบุหน้าท่ีพิเศษให้กลุ่ม

บุคคลท่ีบริษทัก�าหนดไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ท่ีโดยต�าแหน่งหน้าท่ีสามารถเข้าถ่งข้อมูลภายในได้ต้องเปิดเผยการถือ

ครองหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จำ�ากัด (มหาชน) 

ต่อฝ่ายก�ากับดแูลการปฏบัิติงาน รวมถ่งรายงานการเปล่ียนแปลงการถอื 

ครองหลักทรพัย์ ทกุครั�งท่ีมีการซื�อขายหรือโอนหลักทรพัย์ เพื่อประโยชน์ใน 

การก�ากับดูแลและความโปร่งใส นอกจำากนี� กลุ่มบุคคลท่ีบริษัทก�าหนดไว้ 

โดยเฉพาะดังกล่าวยังห้ามซื�อขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลา สามสิบวัน 

(30) วัน ก่อนวันท่ีเปิดเผยงบการเงินประจำ�ารายไตรมาสและประจำ�าปี 

(Blackout Period) 

ในป ี  2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค ่าตอบแทนและ 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิำารณาแก้ ไขนโยบายดังกล่าวในประเด็นของ

การ เพิ่มเติมแนวปฏิบัติของบุคคลที่บริษัทก�าหนดกรณีที่มีความประสงค์

ซื�อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทต้องแจำ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน 

การซื�อขายหลักทรพัย์ไปยงัช่องทางทีก่�าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ของกลุ่มอินทัชและเป็นไปตามการก�ากับดแูลกิจำการหรือบรรษัทภบิาลท่ีดี

ท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายการซื�อขายหลักทรัพย์ของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ท่ี http://advanc-th.listedcom-

pany.com/governance_policy.html

แนวปฏิบัติการใช้อินเตอร์เน็ตและสำื่อสำังคมออนไลน์

การพัฒนาเทคโนโลยี ได้เปล่ียนแปลงวิธีการส่ือสารของคนในสังคม

ปัจำจำุบัน คณะกรรมการจำริยธรรมธุรกิจำจำึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติท่ีถูก

ต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้แก่พนักงานในการ 

ใช้งานอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ หัวใจำหลักของแนวปฏิบัติ

นี�คือการตระหนักถ่งผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจำเกิดขึ�นจำากการใช้งาน

อินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ ในกิจำส่วนตัวและในหน้าท่ีการงาน 

โดยปราศจำากความระมัดระวัง รวมถ่งการหลีกเล่ียงการละเมิดกฎหมาย 

คอมพิวเตอร์ด้วย เช่น พนักงานต้องใช้งานอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคม

ออนไลน์ โดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน เป็นต้น

การปฎบิติัตามหลักการก�ากับดแูลกจิำการท่ีดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทพจิำารณาการน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจำการ

ท่ีดีส�าหรับบริษัทจำดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code 

(CG Code) ท่ีออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจำของ 

เอไอเอสแล้ว โดยปี 2564 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการ

ทดแทนที่เหมาะสมและได้บันท่กไว้เป็นส่วนหน่่งของมติคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือให้มีการทบทวนเป็นประจำ�าทุกปี ดังต่อไปนี�

• บริษัทมีกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี โดย 

คณะกรรมการได้พิจำารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระคนดังกล่าว 

เป็นกรรมการซ่ง่มีคณุสมบัติเป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็น 

ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และด้วยความ

เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรรมการคนดังกล่าวสามารถ

ให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้านความ

เส่ียงท่ีส�าคัญขององค์กรรวมถ่งความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน

• บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญในเดือน

ตุลาคม ดังนั�นจึำงไม่ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและทั�งคณะด้วยตนเองตามท่ีปฏิบัติ 

ดังเช่นทุกปี
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โครงสร้างการจัดำการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสำรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร
นายแอเลน ลิว ยง เคียง

ประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 

คณะกรรมการพัฒนา 
สำู่ความย่ังยืน

คณะกรรมการตรวจำสำอบ
และก�ากับความเสำี่ยง

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน
ธุรกิจำสำัมพันธ์และองค์กร
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 

(รักษาการ)

สายงานบริหาร 
กลุ่มลูกค้าท่ัวไป

หน่วยธุรกิจำ
บริหารลูกค้าและ
การบริการใหม่

สายงานบริหาร
เทคโนโลยี

ฝ่ายงานบริหาร 
ธุรกิจำอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง

สายงานบริหาร
กลุ่มลูกค้าองค์กร

หน่วยธุรกิจำ
ปฏิบัติการภูมิภาค

สายงานบริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านการเงิน

นายธีร์ สีอัมพรโรจำน์

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน
ปฏิบัติการ 

นายโก เซียว เอง

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านทรัพยากรบุคคล

นางสาวกานติมา เลอเลศิยติุธรรม

หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจำสำอบภายใน

นายมนตรี คงเครือพันธ์
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 67 ปี

• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
• ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คุณกานต์เป็นผู้มีประสบการณ์น�าพาธุรกิจำหลากหลายประเภท 
ในระดับโลก อาทิเช่น ปูนซีเมนต์, วัสดุก่อสร้าง, เคมีภัณฑ์ และ
บรรจำุภัณฑ์ ในช่วงที่ท่านร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเอสซีจำี ในระยะหลัง  
คุณกานต์ ได้อุทิศตนเองเพื่อสังคม โดยท�าหน้าที่ในคณะกรรมการ
หลากหลายคณะท่ีรัฐบาลแต่งตั�งขึ�น รวมถ่งให้ค�าปรึกษาด้านการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการด้านการสร้างนวัตกรรมของประเทศ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 3 ส.ค. 58
วันที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ 8 พ.ย. 59
จำ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 6 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์ วิศวกรรมศาสตร์ 

จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริิญญาวิิศวกรรมศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์ วิศวกรรม

การผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายสำารัชถ์ รัตนาวะดี
อายุ 56 ปี

• รองประธานกรรมการ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ด ้วยวิสัยทัศน ์และความมุ ่ งมั่นในธุรกิจำโครงสร ้างพื�นฐาน 
คณุสารชัถ์ ก่อตั�งบริษทัพลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่่งในภมิูภาค และ
เป็นหน่่งในผู้ก�าหนดทิศทางของอุตสาหกรรมตั�งแต่นั�นเป็นต้นมา

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  21 ต.ค. 64
จำ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 0 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• Master of Science (Engineering Management),  

University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จำุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่น 138/2560
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 7 สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่น 29/2546

ต�าแหน่งในบริษัท
2564 - ปัจำจำุบัน ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 ประธานกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน
2559 - ปัจำจำุบัน ประธานกรรมการ 
2559 - 2564 ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้น�า
 และก�าหนดค่าตอบแทน
2558 - ปัจำจำุบัน กรรมการอิสระ
2558 - 2560 ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน ประธานกรรมการบริษัท
 บมจำ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจำจำุบัน กรรมการอิสระ บมจำ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 - 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนา
 ความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน
 กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจำการ
 กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้าง
 องค์กร และกรรมการความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 บมจำ.อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจำจำุบัน กรรมการอิสระ บมจำ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
2559 - ปัจำจำุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ 
 กรรมการบริหาร
 บมจำ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2549 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บมจำ. ปูนซิเมนต์ ไทย

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บมจำ. เอสซีบี เอ็กซ์ 
2563 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บจำ. เอสซีบีเท็นเอ็กซ์
2563 - ปัจำจำุบัน กรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภา 
 นโยบายการอุดมศ่กษา วิทยาศาสตร์วิจำัย
 และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
2563 - ปัจำจำุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจำ
2561 - ปัจำจำุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
 นโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2561 - ปัจำจำุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
 ขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
2554 - 2562 ที่ปรึกษา Kubota Corporation (Japan)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัท
2564 - ปัจำจำุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการ
 บมจำ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2563 - ปัจำจำุบัน รองประธานกรรมการ
 บมจำ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จำี ดีเวลลอปเมนท์ 
2560 - ปัจำจำุบัน กรรมการและประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร
 บมจำ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จำี ดีเวลลอปเมนท์ 

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2559 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
 บจำ. กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2561 - ปัจำจำุบัน Board of Councillors, University 
 of Southern California, Annenberg 
 School for Communication and 
 Journalism ประเทศสหรัฐอเมริกา
2560 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
 Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2560 - ปัจำจำุบัน ประธานกรรมการ
 มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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น.สำ.ยุพาพิน วังวิวัฒน์
อายุ 53 ปี

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
• กรรมการผู้มีอ�านาจำลงนาม

คณุยพุาพินเป็นผู้มีส่วนส�าคญัในความส�าเรจ็ำของกลุ่มบริษทั กัลฟ์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการบริหารจัำดการด้านการเงิน 
ประสบการณ์ของคุณยุพาพินเก่ียวข้องกับธุรกิจำพลังงาน, 
สาธารณูปโภค, นิคมอุตสาหกรรม และล่าสุด ธุรกิจำโทรคมนาคม

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 21 ต.ค. 64
จำ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 0 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• Master of Business Administration, University of 

Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจำ (การธนาคารและการเงิน) 

จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2555
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 16 สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน

นายสำุรศักดิ์ วาจำาสิำทธิ์
อายุ 68 ปี

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คุณสุรศักดิ์ เป็นหน่่งในทนายความชั�นน�าของประเทศไทยที่มี
ประสบการณ์มากว่า 30 ปี ในการให้ค�าปรึกษาแก่ลูกความในด้าน
ต่าง ๆ ทั�งการต่อสู้คดี การระงับข้อพพิาท รวมถ่งให้ค�าปรึกษา 
แก่สถาบันการเงินต่าง ๆ ในระหว่างที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัท เอไอเอส คุณสุรศักด์ิได้ให้การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษา
ด้านกฎหมายแก่บริษัทในกรณีข้อพิพาททางกฎหมายต่าง ๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งท่ีเก่ียวข้องกับข้อพิพาทตามสัญญาสัมปทานในอดีต

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 10 พ.ค. 49
จำ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 15 ปี 7 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• เนติบัณฑิต ส�านักลินคอล์นอินน์ ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)  

มหาวิทยาลัยลอนดอน

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่น 29/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 

Program (ITG) รุ่น 18/2564

ต�าแหน่งในบริษัท
2564 - ปัจำจุำบัน กรรมการ และกรรมการพฒันาสู่ความย่ังยนื 

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�ากัด (มหาชน)
2561 - ปัจำจำุบัน กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน
 ก�ากับดูแลกิจำการ และบริหารความเสี่ยง
 ประธานเจำ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
 บมจำ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จำี ดีเวลลอปเมนท์  
2561 - 2564 กรรมการบริหาร
 บมจำ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จำี ดีเวลลอปเมนท์
2560 - 2562 รองกรรมการผู้จำัดการใหญ่
 และประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร
 ด้านการบริหารองค์กร
 บมจำ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จำี ดีเวลลอปเมนท์

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บจำ. กัลฟ์ อินโนวา 
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บจำ. กัลฟ์ 1
2562 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
 บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำ�ากัด
2561 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บจำ. กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จำี
2551 - ปัจำจำุบัน รองกรรมการผู้จำัดการใหญ่
 บจำ. กัลฟ์ เจำพี
2540 - ปัจำจำุบัน ประธานเจำ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
 บมจำ. กัลฟ์อิเล็กตริก 

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัท
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
2557 - 2564 ประธานกรรมการสรรหา 
 และก�ากับดูแลกิจำการ
2551 - 2557 กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจำการ
2549 - ปัจำจำุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจำสอบ 
 และก�ากับความเสี่ยง

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2559 - ปัจำจำุบัน กรรมการ  
 บมจำ.ไทยศรีประกันภัย จำ�ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจำจำุบัน กรรมการผู้จำัดการ  
 R&T Asia (Thailand) Limited
2548 - 2557 ผู้บริหาร  
 บจำ.ฮันตันแอนด์วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
2540 - 2551 กรรมการ บจำ. ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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น.สำ.จำีน โล เง้ียบ จำง
อายุ 61 ปี

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณุจีำน โล เป็นผู้มีประสบการณ์มากมายในด้านโทรคมนาคม, การเงิน,  
การบริหารความเสี่ยง,กลยุทธ์องค์กร, การควบรวมและเข้าซื�อ
กิจำการ ท่ัวทั�งกลุ่มสิงเทล ตั�งแต่ปี 2541 และยังเป็นด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบริษัทซ่่งประกอบธุรกิจำระหว่างประเทศ รวมถ่งธุรกิจำ
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 27 มี.ค. 56
จำ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 8 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บัญชี, National University of 

Singapore

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program  (DCP)  

รุ่น 313/2564 (IOD)

นายแอเลน ลิว ยง เคียง
อายุ 66 ปี

• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการผู้มีอ�านาจำลงนาม

คณุแอเลนเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกิจำโทรคมนาคม 
ตลอดอาชีพการท�างาน 40 ปีในกลุ ่มบริษัท สิงเทล ท่านเป็น
ผู้น�าและก�าหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจำนี� รวมถ่งการต่อยอด
ธุรกิจำบริการดิจำิทัลในยุคใหม่ นอกเหนือจำากธุรกิจำโทรคมนาคมท่ี 
ล�าพังเพียงเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 20 มี.ค. 49
จำ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 15 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts 

Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัท
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2556 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
2556 - 2564 กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจำการ

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บมจำ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ,
 CapitaL and Integrated Commercial 
 Trust Management Limited
2562 - ปัจำจำุบัน กรรมการ 
 Singtel Fin Group Investment Pte. Ltd.                     
 และกรรมการบริษัทในเครือ (รวม 14 บริษัท)
2558 - 2564 Group Chief Corporate Officer
 Singapore Telecommunications Ltd.
2551 - 2558 Group Chief Financial Officer
 SingaporeTelecommunications Ltd.

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัท
2551 - ปัจำจำุบัน ประธานกรรมการบริหาร
2551 - 2564 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า
 และก�าหนดค่าตอบแทน
2549 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
2549 - 2551 กรรมการบริหาร

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
 A.C.S.T. Business Holdings, Inc.
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
 Asiacom Philippines, Inc.
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
 Globe Telecom Inc.
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
 Grid Communications Pte Ltd
2563 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
 Raffles Medical Group
2563 - 2564 Chief Executive Officer,
 Group Strategy and Business 
 Development and Country Chief 
 Officer Thailand,
 Singapore Telecommunications Ltd.
2557 - 2563 Chief Executive Officer Consumer 
 Australia and Chief Executive Officer 
 Optus, Singtel Optus Pty Limited

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย
อายุ 66 ปี

• ประธานกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยง
• กรรมการอิสระ

คุณไกรฤทธ์ิเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน, การธนาคาร, 
ตลาดทุน, การประกันภัย, โทรคมนาคม พลังงาน, น��ามัน/ก๊าซ และ
การขนส่งมวลชน ทั�งนี� ในระยะหลัง ท่านมีบทบาทส�าคัญในการ
ผลักดันโครงการกระเป๋าเงินสดดิจำิทัลระดับชาติ (แอปเป๋าตัง) ท่ีมี
ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างแน่นหนา เพื่อเยียวยา
ประชาชนไทย จำากผลกระทบของโรคระบาดครั�งใหญ่

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 26 มี.ค. 57
จำ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 7 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจำ North Texas State University, 

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  

รุ่น 16/2550

นายสำมชัย เลิศสุำทธิวงค์
อายุ 59 ปี

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
• กรรมการบริหาร
• ประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร
• รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุุรกิจำสัมพันธ์และองค์กร
• กรรมการผู้มีอ�านาจำลงนาม

คุณสมชัยเป็นผู ้มีประสบการณ์ ในวงการโทรคมนาคมอย่าง
ยาวนาน และมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดทิศทางอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและที่บริษัท เอไอเอส เองในหลากหลายด้าน อาทิเช่น 
การพฒันาธรุกิจำสัมพนัธ์องค์กร การพฒันาสินค้าโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการเปล่ียนผ่านของเอไอเอสจำากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไป
สู่ผู้ให้บริการธุรกิจำดิจำิทัล

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 24 มิ.ย. 57
จำ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 7 ปี 6 เดือน
วันที่ด�ารงต�าแหน่งประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร 1 ก.ค.57
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจำ สาขาการตลาด,  

จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Computer Science ภาควิชาสถิติ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งในบริษัท
2557 - ปัจำจำุบัน ประธานกรรมการตรวจำสอบ
 และก�ากับความเสี่ยง กรรมการอิสระ
2557 - 2564  กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจำการ

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน ประธานกรรมการ
 และประธานกรรมการอิสระ
 บมจำ. ปตท.ส�ารวจำและผลิตปิโตรเลียม 
2558 - ปัจำจำุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร
 ประธานกรรมการบริหาร
 ประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
 บมจำ. ธนาคารกรุงไทย
2561 - 2563 ประธานกรรมการ
 และประธานกรรมการอิสระ
 บมจำ. ปตท.

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2564- ปัจำจำุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์
2563 - ปัจำจำุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจำ
 ประกันภัย (คปภ.)
2563 - ปัจำจำุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำ�ากัด
2560 - 2562 ประธานกรรมการ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2541 - ปัจำจำุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท วีกรุ๊ปฮอนด้าคาร์ส์ จำ�ากัด
 และบริษัทในเครือ

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่น 107/2552

ต�าแหน่งในบริษัท
2563 - ปัจำจำุบัน รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร 
 ด้านธุรกิจำสัมพันธ์และองค์กร 
2557 - ปัจำจำุบัน กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 กรรมการบริหาร ประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร 
 และกรรมการผู้มีอ�านาจำลงนาม 
2555 - 2557 กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหาร 
 ด้านการตลาด 
2550 - 2555 รองกรรมการผู้อ�านวยการ  
 สายงานการตลาด 
2547 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ  
 ส่วนงานธุรกิจำบริการสื่อสารไร้สาย 

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
ไม่มี

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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นายสำมิทธ์ พนมยงค์
อายุ 49 ปี

• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการผู้มีอ�านาจำลงนาม

คุณสมิทธิ์ เป็นผู ้มีประสบการณ์มากมายในด้านการบริหาร
สินทรพัย์และการลงทนุทั�งในประเทศและต่างประเทศ จำากครั�งท่ีเคย
ร่วมงานกับสถาบันการเงินชั�นน�าหลายแห่งทั�งในอดีต และปัจำจุำบัน
กับทางกลุ่มบริษัท กัลฟ์ นอกจำากนี� ท่านยังประสบความส�าเร็จำ
ด้านการบริหารจำัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง 
พื�นฐานหลากหลายประเภท อีกด้วย

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 21 ต.ค. 64
จำ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 0 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• Master of Science (Economics),The London School of 

Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ
• Bachelor of Arts (Economics), Reed College ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Executive Program, Kellogg School  

of Management, Northwestern University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จำูเนียร์ 
อายุ 68 ปี

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยง

คณุเจำอรี่เป็นผู้เชีย่วชาญอีกท่านหน่ง่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
และธุรกิจำโครงสร้างพื�นฐาน นอกจำากนี� ท่านยังมีประสบการณ ์
ในธุรกิจำประเภทอ่ืนอีกมากมาย อาทิเช่น การบริหารจัำดการน��า  
คุณเจำอรี่เคยน�าพาบริษัท โกลบ เทเลคอม (ฟิลิปปินส์) จำากบริษัท 
ก่อตั�งขึ�นใหม่ ขยายฐานลูกค้า เพิ่มรายได้ จำนเป็นบริษัทโทรคมนาคม
ชั�นน�าแห่งหน่่ง

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 27 เม.ย. 60
จำ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 4 ปี 7 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์  

De LaSalle University, Manila

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่น 146/2561
• หลักสูตร Director Certification Program  (DCP)  

รุ่น 313/2564
• หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, 

Makati City, Philippines

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),  

รุ่น 76/2551
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI), รุ่น 0/2557
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 20 ปี สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน

ต�าแหน่งในบริษัท
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร  

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
 บมจำ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 
2563 - ปัจำจำุบัน รองกรรมการผู้จำัดการใหญ่
 สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจำในเครือ
 และการลงทุน
 บมจำ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จำี ดีเวลลอปเมนท์ 
2563 - 2563 รองกรรมการผู้จำัดการใหญ่
 สายงานธุรกิจำระหว่างประเทศ
 บมจำ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จำี ดีเวลลอปเมนท์ 
2561 - 2563 รองกรรมการผู้จำัดการใหญ่
 สายงานการเงิน
 บมจำ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จำี ดีเวลลอปเมนท์

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน  กรรมการและผู้บริหาร บริษัทในเครือของ
  บมจำ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จำี ดีเวลลอปเมนท์
 (รวม 49 บริษัท)
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บจำ. หนองแค โคเจำนเนอเรชั่น
2564 - ปัจำจุำบัน  กรรมการ บจำ. สมุทรปราการ โคเจำนเนอเรชัน่
2564 - ปัจำจำุบัน  กรรมการ บจำ. ปตท. จำ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ
2564 - ปัจำจำุบัน  กรรมการ Global Mind Investment 
  Management Pte. Ltd.
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ Bentre Import Export 
  Joint-Stock Corporation
2563 - ปัจำจำุบัน  กรรมการ Borkum Riffgrund 2 
  Investor Holding GmbH   
2563 - ปัจำจำุบัน กรรมการ Borkum Riffgrund 2
 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG
2563 – ปัจำจำุบัน กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2561 – 2563 รองกรรมการผูจั้ำดการใหญ่ สายงานการเงิน
 บจำ. กัลฟ์ เจำพี
2561 – 2561 ประธานสมาคมบริษัทจำัดการลงทุน
2561 -  2561 กรรมการ สภาธุรกิจำตลาดทุนไทย
2561 – 2561 กรรมการ คณะกรรมการตลาดเงิน 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 – 2561 ประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
 จำัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�ากัด
2561  - ปัจำจำุบัน กรรมการ บจำ. สมิทธ์ เทคโนโลยี
2552 – ปัจำจำุบัน  กรรมการ บจำ. เอสซีเอส พร็อพเพอร์ตี� 
 เมเนจำเม้นท์และบริษัทในเครือ (รวม 2 บริษัท)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัท
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยง
2562 - 2564 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า
 และก�าหนดค่าตอบแทน
2560 - ปัจำจำุบัน กรรมการอิสระ
2560 - 2564 กรรมการบริหาร
2561 - 2562 กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการอิสระ
 Roxas and Company Inc.   
2562 - ปัจำจำุบัน กรรมการ iPeople Inc,
2560 - ปัจำจำุบัน ที่ปรึกษา  Ayala Corporation
2560 - 2564 กรรมการ BPI Family Bank
2560 - 2564 กรรมการ BPI Capital Corporation
2553 - 2564 กรรมการ Manila Water Company Inc.
2560 - 2563 กรรมการ 
 Bank of the Philippine Islands
2553 - 2560 กรรมการผู้อ�านวยการ 
 ประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร
 Manila Water Company Inc.
2555 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
                                AC Energy and Infrastructure Corp.
2541 - 2559 กรรมการ  
 Globe Telecom, Inc.

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้
อายุ 49 ปี

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณุอาเธอร์เป็นผู้ทีมี่ประสบการณ์ความเช่ียวชาญทางด้านการเงิน 
การลงทุน และการให้บริการทางการเงินดจิิำทัล ระหว่างประเทศ ด้วย
บทบาทในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ท่านยังรบัผดิชอบ
การลงทุนของกลุม่บริษทัสิงเทล ระดบัภมูภิาคครอบคลุมการลงทุน
ในประเทศไทย, อินเดีย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ด้วย นอกจำากนี�  
ท่านยังเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในโครงการร่วมทุนกับบริษัท แกรป 
จำัดตั�งธนาคารดิจำิทัล ประสบการณ์ของท่านสามารถสนับสนุน  
เอไอเอส ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ให้บริการ
ดิจำิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเงินดิจำิทัล

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 21 ต.ค. 64
จำ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 0  ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• MBA, Harvard Business School 

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ไม่มี

นายธีร์ สำีอัมพรโรจำน์
อายุ 45 ปี

• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

คุณธีร์ มีประสบการณ์บริหารงานด้านการเงินในธุรกิจำต่าง ๆ  
ทั�งการค้าปลีก, โครงสร้างพื�นฐานและโทรคมนาคม นอกจำากนี� 
คณุธร์ี ได้เคยร่วมงานกับบริษัทท่ีปรึกษาชั�นน�าทั�งในและต่างประเทศ 
ซ่ง่ให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมเทคโนโลยีแก่บริษทัชั�นน�าเพื่อก�าหนด
กลยุทธ์ธุรกิจำ

ได้รับการแต่งตั�งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาโท Management Science and Engineering 

Stanford University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, 

จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งในบริษัท
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการและกรรมการพัฒนาสู่ความยัง่ยืน

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
2563 - ปัจำจำุบัน กรรมการ
 และกรรมการผู้มีอ�านาจำลงนามผูกพันบริษัท
 บมจำ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน ประธานเจำ้าหน้าที่บริหารกลุ่มด้านการเงิน 
 Singapore Telecommunication Ltd 
 และกรรมการบริษัทในเครือ (รวม 26 บริษัท)
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ GXS Pte. Ltd.  
2563 - ปัจำจำุบัน กรรมการ  Bharti Airtel Limited
2560 - ปัจำจำุบัน กรรมการ  Bharti Telecom Limited
2558 - ปัจำจำุบัน ประธานกรรมการ  The National Kidney 
 Foundation Singapore
2561 - 2563 กรรมการ Airtel Africa Plc
2560 - 2564 กรรมการ A.C.S.T Business Holdings, Inc.
2560 - 2564 กรรมการ Globe Telecom, Inc
2560 - 2563 กรรมการ Indus Tower Limited 
2560 - 2563 กรรมการ NetLink NBN Trust 
2560 - 2563 Chief Executive Officer International,
 Singapore Telecommunication Ltd  
2554 - 2559 ประธานเจำ้าหน้าที่บริหารกลุ่มด้านการเงิน  
 CapitaLand Limited

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

257/2561
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

113/2557
• สมัมนาของบริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญช ีจำ�ากัด 

2564 หลักสูตร Deliotte Forum week 2021  
Beyond the crisis thriving in the post pandemic world :  
clients&Industries 2 ชั่วโมง  
Audit&Assurance 3.15 ชั่วโมง  
financial&Advisory 2 ชั่วโมง Consulting 2 ชั่วโมง  
Tax&Legal 3.45 ชั่วโมง  และ Risk Advisory 2 ชั่วโมง   
รวมเป็นCPD: 15 ชั่วโมง

• สัมมนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ 
ตลาดทุน (วตท.30)

ต�าแหน่งในบริษัท
2561 - ปัจำจำุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
2560 - 2561 รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
2556 - 2559 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
 บมจำ. ไทย โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำ�ากัด
2559 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ด เอ๊กซ์ ไซท์ จำ�ากัด
2553 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บริษัท เจำ.เอ.ดี.อี จำ�ากัด
2548 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บริษัท วังสยามการเกษตร จำ�ากัด
2559 - 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
 บจำ. เดอะมอลล์กรุ๊ป

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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นางสำาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
อายุ 51 ปี

• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

คุณกานติมา เป ็นผู ้มีประสบการณ์ทางด ้านการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจำัดการการ Transformation 
ตลอดจำนงาน Sale Operation ในหลากหลายอุตสาหกรรม  
อาทิ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี การเงินการธนาคาร ค้าปลีก  
ทั�งในประเทศและนานาชาติ โดยใน AIS คุณกานติมาได้รับหน้าท่ี
ผู้น�าด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย์เพื่อสร้างศกัยภาพและความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 1 ก.ค. 58
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาโท Psychology Counselling Services Rider 

University รัฐนิวเจำอร์ซี, สหรัฐอเมริกา
• English, Srinakarinwiroj University

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

244/2560
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation 

Program (BNCP) 9/2562
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 

180/2564

นายโก เซียว เอง
อายุ 57 ปี

• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ

คุณโกว เซียว เอง เป็นผู้น�าหน่วยปฏิบัติการณ์ของบริษัท โดย 
รับผิดชอบหน่วยปฏิบัติการทั�งหมด ทั�งธุรกิจำโทรศัพท์มือถือ, 
อินเทอร์เน็ตบ้านความเรว็สูง และธรุกิจำบริการโทรคมนาคมส�าหรับ
ลูกค้าองค์กร คุณโกว เซียว เอง เคยน�าพาธุรกิจำบริการโทรคมคม 
ส�าหรับที่พักอาศัย ของบริษัท สิงเทล สิงคโปร์ ซ่่งรวมบริการ
อินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง, ทีวีบอกรับสมาชิก และโทรศัพท ์
พื�นฐาน ตลอดจำนดูแลงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง 4 ม.ค. 65 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• Master of Business Administration, University  

of California
• Bachelor of Science in Economics. Major in Finance, 

The Wharton School of the University of Pennsylvania
• Bachelor of Applied Science (Computer Science), 

The Moore School of Electrical Engineering of the 
University of Pennsylvania, Philadelphia

• Advanced Management Program, Harvard Business 
School

ต�าแหน่งในบริษัท
2558 - ปัจำจำุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
 กลุ่ม บมจำ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และ
 กลุ่ม บมจำ. อินทัช โฮลดิ้ง

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจำจำุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มอินทัช บมจำ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 
2556 - 2558 รองประธานเจำ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ
 บมจำ. แม็คกรุ๊ป
2554 - 2556 ประธานเจ้ำาหน้าท่ีบริหารสายทรพัยากรบุคคล
 บมจำ. พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย)

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2564 – ปัจำจำุบัน กรรมการ บจำก. โคนิเคิล
2550 - 2554 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 บจำก. เซ็นทรัลวัตสัน (ประเทศไทย)
2547 - 2550 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 บจำก. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัท
2565 - ปัจำจำุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2558 - 2564 Managing Director-Home, Consumer
 SG Singapore Telecommunications Ltd, 
 Singapore
2555 - 2558 Managing Director, Television
 Singapore Telecommunications Ltd, 
 Singapore
2553 - 2555 Chief, Digital Home
 Singapore Telecommunications Ltd, 
 Singapore

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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นายปรัธนา ลีลพนัง
อายุ 48 ปี

• หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป 

คุณปรัธนาร่วมงานกับ เอไอเอส มากว่าสองทศวรรษ โดยได้เคย
ปฏบัิติงานในหลากหลายแขนง ทั�งการพฒันาเครือข่ายโทรคมนาคม 
การตลาด ฯลฯ ล่าสดุด้วยวิวฒันาการของธรุกิจำโทรคมนาคม ท่าน
ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการดิจำิตัล อาทิเช่น ธุรกิจำ
ความบันเทิงบนเอปพิเคชั่น AIS Play และธุรกิจำเกม ด้วย

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง 1 ต.ค. 60
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.000007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• Master of Science in Electrical Engineering -     

Washington University in St. Louis, Missouri, USA. 
• Master of Science in System Science and  

Mathematics - Washington University in St. Louis, 
Missouri, USA  

• วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program 196/2557

นายธนพงษ์ อิทธิสำกุลชัย
อายุ 52 ปี

• หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร

คุณธนพงศ์เป็นผู้มีความช�านาญในธุรกิจำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
จำากประสบการณ์ท่ีเคยร่วมงานกับบริษัท ไอบีเอ็ม, ไมโครซอฟต์ 
และบริษัทอ่ืน ๆ ส�าหรับเอไอเอส คุณธนพงศ์ ได้รับมอบหมายให้ 
ขับเคล่ือนในการเติบโตของธุรกิจำบริการเทคโนโลยีส�าหรับกลุ่ม
ลูกค้าองค์กร ด้วยการประสานประโยชน์จำากนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 5G เพื่อการให้บริการ คลาวด์, ระบบความปลอดภัย
ไซเบอร์, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ระบบเชื่อมต่อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดจิิำทัล และอ่ืนๆ เพื่อรองรบัการน�าเทคโนโลยี
ดิจำิทัลไปส่งเสริมเศรษฐกิจำดิจำิทัลของชาติ

วันที่รับต�าแหน่ง  1 ต.ค. 63
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจำมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เกียรตนิยิมอนัดบัสอง สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 137/2553) 

ต�าแหน่งในบริษัท
2560 - ปัจำจำุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป
2556 - 2560 รองกรรมการผู้อ�านวยการ 
 สายงานการตลาด และรักษาการ
 หัวหน้าคณะผู้บริหารส่วนงานการตลาด

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2564 - ปัจำจำุบัน กรรมการ, บจำ.เอไอเอสซีบี 
2563 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บจำ. สตอร์ม 
2560 - ปัจำจำุบัน กรรมการ บจำ.แรบบิท-ไลน์ เพย์ 

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

หมายเหตุ : นายปรัธนา ลีลพนัง ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ว่าด้วยการก�าหนดบทนิยามในประเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลักทรพัย์

ต�าแหน่งในบริษัท
2563 - ปัจำจำุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2562 - 2563 ประธานบริหารกลุ่มคลัสเตอร์ 
 (ไทย ลาว เมียนมาร์)
 บจำก. ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย
2558 - 2562 ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจำองค์กร
 และการพาณิชย์ และผู้อ�านวยการ
 ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจำขนาดกลาง
 ขนาดย่อมและบริหารลูกค้า
 บจำก. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

หมายเหตุ : นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ว่าด้วยการก�าหนดบทนิยามในประเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลักทรพัย์
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นายเกรียงศักด์ิ วาณิชย์นที
อายุ 61 ปี

• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี

คุณเกรียงศักดิ์ เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มากด้วยประสบการณ์
อีกท่านหน่่งของเอไอเอส โดยเป็นผู้ก�าหนดกลยุทธ์และทิศทาง 
การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมของบริษัทมากว่าสองทศวรรษ 
ท่านได้มีส่วนร่วมในการน�านวัตกรรมวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของเครือข่ายโทรคมนาคม  
ส่งผลให้บริษัทสามารถคงความเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรมนี� 
ตลอดมาจำนถ่งปัจำจำุบัน

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 1 ต.ค. 56 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0022
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• Master of Science in Electrical Engineering, University 

of Southern California, USA
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ไม่มี

นายซันเจำย์ แอนดรูว์ โทมัสำ
อายุ 54 ปี

• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณซันเจำย ์ เป ็นมีประสบการณ์การท�างานด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากกว่า 25 ปีทั�งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ท่ัว
โลก ด้วยความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
เข้าสู่โลกดิจำิตัล ท่านมีบทบาทส�าคัญในการแปรสภาพองค์กร 
ทั�งในด้านธุรกิจำ เทคโนโลยี กระบวนการปฏิบัติงาน รวมถ่งกลุ่ม
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ เอไอเอส เป็นบริษัทผู้ให้บริการดิจิำตั
ลชั�นน�าของชาติต่อไป

ได้รับการแต่งตั�งเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• MBA, Universite d’ Ottawa, Canada
• ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Carleton, 

Canada
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Carleton, 

Canada

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัท
2556 - ปัจำจำุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี 
2555 - 2556 รองกรรมการผู้อ�านวยการ 
 ด้านติดตั�งเครือข่าย
2549 - 2554 รองกรรมการผู้อ�านวยการ 
 ด้านการสนับสนุนการด�าเนินงาน

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
ไม่มี

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

หมายเหตุ : นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ว่าด้วยการก�าหนดบทนิยามในประเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลักทรพัย์

ต�าแหน่งในบริษัท
2563 - ปัจำจำุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหาร
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2559 - 2563 IBM Consulting, Singapore & Bangkok
2558 - 2559 Accenture, Minneapolis USA
2556 - 2558 Publicis Sapient, Minneapolis, USA
2554 - 2556 Target Department Stores,
 Minneapolis, USA

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

หมายเหตุ : นายซันเจำย์ แอนดรูว์ โทมัส ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ว่าด้วยการก�าหนดบทนิยามในประเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลักทรพัย์

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 132

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



นายชวิน ชัยวัชราภรณ์
อายุ 49 ปี

• เลขานุการบริษัทและหัวหน้าหน่วยงานก�ากับดูแลกิจำการ
องค์กร

ได้รับการแต่งตั�งเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 56
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนยี, 

สหรฐัอเมริกา

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลกัสตูร C-Seminar-Anti Corruption, Seminar 1/2559
• หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC 

19/2557)
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 192/2557)
• หลกัสตูร Company and Board Reporting Program 

(CRP 6/2556, BRP 11/2556)
• หลกัสตูรการต่อต้านการทุจำริต ส�าหรบัผู้บริหาร 

(ACEP 10/2557)
• หลกัสตูรผูป้ฏิบตังิานเลขานกุาร บริษทั (FPCS 29/2557)
• หลกัสตูรเลขานกุารบริษทั (CSP) รุน่ 51/2556

ต�าแหน่งในบริษัท
2562 - ปัจำจำุบัน หัวหน้าหน่วยงานก�ากับดูแลกิจำการองค์กร
2556 - ปัจำจำุบัน เลขานุการบริษัท
2553 -  2556 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย 

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2546 - 2553 Associate บจำ. ฮนัตัน แอนด์ วิลเล่ียม   

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

นายมนตรี คงเครือพันธุ์
อายุ 48 ปี

• หัวหน้าหน่วยงานตรวจำสอบภายใน

ได้รับการแต่งตั�งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครั ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาตรีบญัชี
• ผู้สอบบัญชรีบัอนุญาต 

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัท
2564 - ปัจำจำุบัน หัวหน่วยงานตรวจำสอบภายใน

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
2561 - 2564 SEA Accounting Operation Advisory 
 Leader Deloitte SEA
2561 - 2564 หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
 บจำ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
2559 - 2561 ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน
 และหน่วยงานสนับสนุน
 บจำ. สยามฟู้ด เซอร์วิส
2557 - 2559 หัวหน่วยงานตรวจำสอบภายใน
 บมจำ. สยามแม็คโคร

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

นางสำาวนัฐิยา พัวพงศกร
อายุ 46 ปี

• หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และก�ากับการปฏิบัติงาน

ได้รับการแต่งตั�งเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 56
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0005
ความสัมพันธ์ทางครอบครั ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาโท Technology Management, Washington State 

University, USA
• ปริญญาโท การเงิน จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัท
2560 - ปัจำจำุบัน หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์
 และก�ากับการปฏิบัติงาน
2558 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ
 ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
 และก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
2556 - 2558 ผู้อ�านวยการ ส�านักนักลงทุนสัมพันธ์
2554 - 2556 รกัษาการผู้อ�านวยการ
 ส�านักนกัลงทุนสัมพนัธ์
2551 - 2554 ผู้จำัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

นายเตชะหัทย์ เหมะกุล
อายุ 47 ปี

• หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

ได้รับการแต่งตั�งเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 58
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0002
ความสัมพันธ์ทางครอบครั ไม่มี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษาสำูงสำุด
• ปริญญาโท บริหารธรุกจิำ, สถาบันบณัฑติบริหารธรุกจิำศศนิทร์ 

จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสำูตรอบรมของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• สมัมนาของบริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญช ีจำ�ากัด  

2564 หลักสูตร Deloitte Forum week 2021  
Beyond the crisis thriving in the post pandemic world:  
Clients & Industries 2 ชัว่โมง Audit & Assurance 3.15 ชัว่โมง  
Financial & Advisory 2 ชั่วโมง Consulting 2 ชั่วโมง  
Tax & Legal 3.45 ชั่วโมง  และ Risk Advisory 2 ชั่วโมง   
รวมเป็น CPD: 15 ชั่วโมง 

• Risk management program 2019

ต�าแหน่งในบริษัท
2558 - ปัจำจำุบัน หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

ต�าแหน่งในบริษัทจำดทะเบียนอื่น
ไม่มี 

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจำสอบ 
และก�ากับความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน 1)

คณะกรรมการ 
การพัฒนาสู่ความย่ังยืน

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน

นายกานต์ ตระกูลฮุน 2) ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ

- ประธานและกรรมการอิสระ ประธานและกรรมการอิสระ - -

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี 3) รองประธานกรรมการ 
และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร

- กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร - - -

นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ   ประธานและกรรมการอิสระ   - - - ประธานและกรรมการอิสระ   

นายสุรศักดิ์ วาจำาสิทธ์ิ 4) กรรมการอิสระ   กรรมการอิสระ   กรรมการอิสระ - - กรรมการอิสระ

นางสาวจำีน โล เงี�ยบ จำง 5) กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร - กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร - - -

นายแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร - - - ประธานและกรรมการ 
ท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร

-

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ 6) กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร - -   กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร - -

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จำูเนียร์ 7) กรรมการอิสระ   กรรมการอิสระ - - -   -

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 8) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - - กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

นายสมิทธ์ พนมยงค์ 9) กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร - - - กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร -

นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี� 10) กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร - - กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร - -

หมายเหตุ 
1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยการควบรวมคณะกรรมการสรรหา 

และก�ากับดูแลกิจำการเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทั�งนี�  
คณะกรรมการชุดย่อยชุดใหม่คณะนี�มีบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบครอบคลุมบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยเดิมทั�งสองชุด

2) นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้รับการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความย่ังยืน และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เม่ือวันท่ี  
21 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 1 พฤศจำิกายน 2564 ตามล�าดับ

3) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564
4) นายสุรศักดิ์ วาจำาสิทธ์ิ ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิำกายน 2564 หลังจำากท่ีได้ด�ารงต�าแหน่งประธาน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ช่วงระหว่างวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 ถ่งวันท่ี 1 พฤศจิำกายน 2564 
5) นางสาวจำีน โล เงี�ยบ จำง ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2564
6) นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 
7) นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จำูเนียร์ ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2564

8) นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564
9) นายสมิทธ์ พนมยงค์ ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2564
10) นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี� ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564  
11) นายแอเลน ลิว ยง เคยีง นายสุรศกัดิ ์วาจำาสิทธ์ิ นางสาวจีำน โล เงี�ยบ จำง นายไกรฤทธิ ์อุชกุานนท์ชัย นายเฆราร์โด ซ.ี อบลาซา จำูเนียร์ นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี�  

และนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ เป็นกรรมการท่ีมีประสบการณ์ด้านกิจำการโทรคมนาคม รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหารใน 
เอกสารแนบ 1

12) นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย นายเฆราร์โด ซี อบลาซา จำูเนียร์ นางสาวจำีน โล เงี�ยบ จำง และ นางสาวยุพาพิน วังววิัฒน์ เป็นกรรมการท่ีมีประสบการณ์ด้าน
บัญชีและการเงิน รายละเอียดปรากฎตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

13) ผู้ลงทุนสามารถศ่กษาคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ท่ี http://advanc-th.listedcompany.com/misc/cg/20171122-advanc-qualification 
-independent-th.pdf  โดยเอไอเอสก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มข้นกว่าท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
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https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20171122-advanc-qualification-independent-th.pdf
https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20171122-advanc-qualification-independent-th.pdf


ข้อมูลสำรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

รายชื่อ

จำ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำ�านวนครั้งท่ีจัำดประชุม 1)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจำสอบ 

และก�ากับความเส่ียง
คณะกรรมการสรรหา 
และก�ากับดูแลกิจำการ 2)

คณะกรรมการพัฒนา
ความเป็นผู้น�า 

และก�าหนดค่าตอบแทน 2)

คณะกรรมการ 
การพัฒนาสู่ความย่ังยืน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนด ค่าตอบแทน 2)

คณะกรรมการ 
ชุดย่อยอ่ืน

การประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น

นายกานต์ ตระกูลฮุน 13/13 - - 6/6 1/1 - 1/1 - 1/1

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี 3) 2/2 - - - - - 2/2 - -

นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย 13/13 17/17 6/6 - - - - 12/12 1/1

นายสุรศักดิ์ วาจำาสิทธ์ิ 13/13 17/17 6/6 - - - 2/2 10/10 1/1

นางสาวจีำน โล เงี�ยบ จำง 13/13 - 6/6 - - - 2/2 - 1/1

นายแอเลน ลิว ยง เคียง 12/13 - - 6/6 - 13/13 - - 1/1

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ 4)  2/2 - - - 1/1 - - - -

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จำูเนียร์ 13/13 3/3 - 6/6 - 9/9 - 2/2 1/1

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 13/13 - - - 4/4 13/13 - 2/2 1/1

นายสมิทธ์ พนมยงค์ 5) 2/2 - - - - 4/4 - - -

นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี� 6) 2/2 - - - 1/1 - - - -

นายประสัณห์ เชื�อพานิช 7) 10/10 13/13 - - 3/3 - - - 1/1

นายสมประสงค์ บุญยะชัย 7) 10/10 - - - 3/3 - - 8/8 1/1

นายเอนก พนาอภิขน 7) 10/10 - - - - 9/9 - - 1/1

นายฮุย เว็ง ชอง 7) 10/10 - - - - - - - 1/1

หมายเหตุ: 
1) จำ�านวนครั�งที่เข้าร่วมประชุม นับรวมการเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์และผ่านวิดีโอ 
2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยการควบรวมคณะกรรมการสรรหาและ

ก�ากับดูแลกิจำการเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทั�งนี� คณะกรรมการ
ชุดย่อยชุดใหม่คณะนี�มีบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบครอบคลุมบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยเดิมทั�งสองชุด

3) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ได้รับการแต่งตั�งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทแทนนายสมประสงค์ บุญยะชัยที่ลาออก และเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564

4) นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบรษิัทแทนนายประสัณห์ เชื�อพานิช และเป็นกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน เม่ือวันท่ี 21  
ตุลาคม 2564

5) นายสมิทธ์ พนมยงค์ ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัทแทนคุณเอนก พนาอภิชน และเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564
6) นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี� ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัทแทนคุณฮุย เว็ง ชอง และเป็นกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564
7) นายประสัณห์ เชื�อพานิช นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายเอนก พนาอภิชน และนายฮยุ เว็ง ชอง ได้ลาออกจำากต�าแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 

2564
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย ประจำ�าปี 2564 
ข้อมูล ณ 31  ธันวาคม 2564 จ�านวนหุ้นสามัญท่ีถือโดำยกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู�สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ 

ADVANC AWN DPC ACC AMP AMC SBN AIN ADL MMT FXL ABN ADD CSL TMC LDI YPC ADV

หุ้นสำามัญ (หุ้น) ใบสำ�าคัญแสำดงสิำทธิ 
(หน่วย) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ 

(หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ 
(หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ 

(หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น) หุ้นสำามัญ (หุ้น)
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1. นายกานต์ ตระกูลฮุน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. นายสุรศักดิ์ วาจำาสิทธิ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. นายแอเลน ลิว ยง เคียง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. นางสาวจีำน โล เงี�ยบ จำง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. นายเฆราร์โด ซี บลาซา จำูเนียร์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. นายสมิทธ์ พนมยงค์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 119,588 151,786 187,454 38,832 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. นายฮุย เว็ง ชอง 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. นายธีร์ สีอัมพรโรจำน์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม 20,945 37,644 56,555 19,394 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. นายเตชะหัทย์ เหมะกุล 2) - 5,996 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 คู่สมรส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ:  1)  ครบก�าหนดวาระและเกษียณอายุเม่ือวันที่ 4 มกราคม 2565
                  2)  หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี
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คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจำลงนาม
นายสมิทธ์ พนมยงค์ หรือ นางสาวยุพาพิน วงัวิวฒัน์ คนใดคนหน่่ง ลงลายมือชือ่ร่วมกับ นายแอเลน ลิว ยง เคยีง  

พร้อมประทับตราส�าคัญของบริษัท หรอื นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ลงนามร่วมกับ นายสมิทธ์ พนมยงค์ หรือ 

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ หรือ นายแอเลน ลิว ยง เคียง คนใดคนหน่่ง พร้อมประทับตราส�าคัญของบริษัท

การสำงวนสำิทธิเรื่องที่เป็นอ�านาจำอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องท่ีมีความส�าคัญไว้เป็นอ�านาจำอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรักษา

ประโยชน์สูงสุดต่อเอไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจำ และงบประมาณประจำ�าปี

- ค่าใช้จ่ำายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ำายท่ีเกินกว่าวงเงินท่ีคณะกรรมการชดุย่อย หรือผูบ้ริหารได้รบัมอบหมายให้อนุมติัได้

- การลงทุนในธุรกิจำใหม่ และการขายเงินลงทุน

- นโยบายที่ส�าคัญ

- การตกลงเข้าท�าสัญญาที่ส�าคัญ

- การฟ้องร้อง และด�าเนินคดีที่ส�าคัญ

- นโยบายการจำ่ายเงินปันผล

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์และ 

ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการก�ากับดูแลกิจำการของเอไอเอส ทั�งนี� ในการ 

ก�ากับดูแล กรรมการจำะต้องใช้ดุลยพินิจำในการตัดสินใจำทางธุรกิจำ และปฏิบัติในส่ิงท่ีตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผล 

ว่าจำะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเอไอเอสและผู้ถือหุ้น ขณะท่ีฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการน�ากลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ของเอไอเอสไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จำ ตลอดจำนบริหารจัำดการงานประจำ�าวันและธุรกิจำของ

องค์กร ทั�งนี� ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีอ�านาจำลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดำย�อย
การแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ท่ีมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์  

และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจำท่ีเหมาะสม 

บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท บทบาทหน้าท่ีของประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร

• เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท
• ท�าหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท การประชุมผู ้ถือหุ ้น และการประชุมของ
กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร

• ร่วมกับประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษัทก�าหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท

• สนนัสนนุใหค้ณะกรรมการมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิ
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจำริยธรรม และการ
ก�ากับดูแลกิจำการท่ีดี

• สนันสนุนให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความ
เห็นในประเด็นต่าง  ๆ ระหว่างการประชุม

• เปน็ผูป้ระสานระหวา่งคณะกรรมการและฝา่ยบรหิาร 
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

• ก�าหนดและจำัดท�าวิสัยทัศน์  พันธกิจำ กลยุทธ์  
แ ผ น ธุ ร กิ จำ ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ตั ว ชี� วั ด ผ ล ก า ร 
ด�าเนินงานประจำ�าปีเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท
พิจำารณาอนุมัติ ตลอดจำนติดตามความคืบหน้า
เปรียบเทียบกบังบประมาณและแผนงาน และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้า
เป็นประจำ�า

• บริหารและควบคุมธุรกิจำของบริษัทให้เป็นไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจำ กลยุทธ์ แผนธุรกิจำ
ของบริษัท

• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจำใหม่ ๆ ซ่่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท

• เสริมสร้างศักยภาพและรักษาทีมผู้บริหารท่ีมีความ
สามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และ
เป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจำน
ระบุและสรรหาบุคคลท่ีมีความสามารถ เพื่อให้การ
สืบทอดต�าแหน่งผู ้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิผล

• ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรษิัท
1. ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจำ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบับริษทั 

ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�าปีทุกครั�ง ให้กรรมการ

ออกจำากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ของจำ�านวนกรรมการทั�งหมด ถ้าจำ�านวน

กรรมการทีจ่ำะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอด ีให้ออกจำ�านวนใกล้เคยีง 

ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุด 

เป็นผู้ออกจำากต�าแหน่งและกรรมการท่ีออกจำากต�าแหน่งตามวาระ

อาจำได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกได้

2. กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจำากสาเหตุอ่ืนนอกจำากการ

ครบวาระออกจำากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจำารณา

แต่งตั�งบุคคลซ่่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�ากัด พ.ศ. 2535  

เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที ่

เข้าเป็นกรรมการแทนจำะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ 

ท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน

ขอบเขตอ�านาจำหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 

กลุ่มใดกลุ่มหน่่ง และก�าหนดนโยบายให้มีจำ�านวนกรรมการท่ีเป็นไปตาม

สัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นซ่่งมีอ�านาจำควบคุม 

(Controlling shareholders) โดยมีขอบเขตหน้าท่ีดังนี�

1. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ

ของบริษัท ตลอดจำนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจำริต 

และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท และ

ก�ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพือ่เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่

บริษัทและผู้ถือหุ้น

3. พิจำารณาอนุมัติรายการท่ีส�าคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจำใหม่  

การซื�อขายทรพัย์สิน ฯลฯ และการด�าเนินการใด ๆ  ทีก่ฎหมายก�าหนด

4. พิจำารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด และแนวทาง 

ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานท่ีก�ากับดูแล

5. ประเมินผลงานของประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง

อย่างสม�่าเสมอ และก�าหนดค่าตอบแทน

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

ด้วยความตั�งใจำและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7. ด�าเนินการให้ฝ่ายบริหารจัำดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  

และการสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได้ รวมทั�งดูแลให้มีกระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจำสอบ 

ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัำดการความ

เส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้

เสียของบริษัท

9. ก�ากับดูแลกิจำการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจำริยธรรม

10. ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจำการของบริษัท และประเมินผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง

11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัำดท�ารายงานทางการเงิน 

โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำ�าปี และ

ครอบคลมุในเรื่องส�าคญั  ๆ  ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติท่ีดสี�าหรบั

กรรมการบริษัทจำดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจำสำอบและก�ากับความเสำีย่ง 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจำสำอบและ
ก�ากับความเสำี่ยง
1. คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการท่ีพ้นจำากต�าแหน่งตามวาระมีสิทธิ 

ได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั�งนี� ส�าหรับผู้ท่ีได้ด�ารงต�าแหน่งมาแล้ว 

เป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัท 

จำะทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนั�นเป็นประจำ�าทุกปี

2. กรรมการที่ประสงค์จำะลาออกก่อนครบวาระต้องย่ืนหนังสือลาออก

ต่อประธานกรรมการบริษัท โดยจำะมีผลตั�งแต่วันท่ีใบลาออกมาถ่ง 

ท่ีบริษัท ทั�งนี� การพิจำารณาแต่งตั�งกรรมการอ่ืนท่ีมีคณุสมบัติครบถ้วน 

ทดแทนกรรมการท่ีลาออก ก�าหนดให้ด�ารงต�าแหน่งเท่าวาระท่ียัง

เหลืออยู่ของกรรมการท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน และคณะกรรมการ

บริษัทจำะต้องแต่งตั�งกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงให้ 

ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจำสอบและก�ากับ

ความเส่ียงคนนั�นลาออก 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงพ้นจำากต�าแหน่ง 

ทั�งคณะเพราะเหตุอ่ืนนอกจำากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงท่ีพ้น 

จำากต�าแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในต�าแหน่งเพียงเท่าท่ีจำ�าเป็นจำนกว่า

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงชุดใหม่จำะเข้ารับหน้าท่ี

ขอบเขตอ�านาจำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจำสำอบและ
ก�ากับความเสำี่ยง
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกฎหมาย

ก�าหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2. พิจำารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานของ 

ผู้สอบบัญชี รวมถ่งการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั�งเสนอขอ

อนุมัติการแต่งตั�ง เลือกกลับมาใหม่ เลิกจำ้าง และก�าหนดค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชขีองบริษทัเพื่อเสนอท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นพิจำารณาอนุมัติ 

รวมถ่งพิจำารณาตัดสินใจำในกรณีท่ีฝ่ายจำัดการและผู้สอบบัญชี 

มีความเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับรายงานทางการเงิน หรือมีข้อจำ�ากัด 

ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจำัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง

4. พิจำารณานโยบายของบริษทัเก่ียวกบัการใช้บริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบ

บัญชีจำากส�านักงานสอบบัญชีเดียวกัน
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5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) การ

ตรวจำสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจำารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจำสอบภายใน ตลอดจำน

ให้ความเห็นชอบในการพิจำารณาแต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจำ้าง และการ 

พิจำารณาผลการปฏบัิติงาน ความดคีวามชอบของหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจำสอบภายใน รวมถ่ง ประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจำสอบ

ภายในโดยไม่มีฝ่ายจัำดการเข้าร่วม เพื่อสอบทานถ่งข้อจำ�ากัดในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจำสอบภายในท่ีอาจำมีผลกระทบต่อ

ความเป็นอิสระ

6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจำสอบภายใน แผนงาน 

ตรวจำสอบภายในประจำ�าปี ซ่่งรวมถ่งงบประมาณและทรัพยากร 

ด้านการตรวจำสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจำสอบภายใน 

ตลอดจำนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

ตรวจำสอบภายในและผู้สอบบัญชี

7. จำัดให้มีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจำสอบภายในโดย 

ผู้ประเมินอิสระจำากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุก 5 ปี (Independent 

Quality Assessment Review)

8. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท 

ในการก�ากับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม โดยด�าเนินการ

ดังต่อไปนี�

(ก) กล่ันกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

(Enterprise Risk Management Framework) ที่ส�าคัญได้แก่ 

นโยบาย  ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ความ

สามารถในการรับความเส่ียง (Risk Capacity) และช่วงความ

เบีย่งเบนของผลการปฏบิติังานทีย่อมรบัได้ (Tolerance)  รวมถง่ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจำนทบทวน

ความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหารความ

เส่ียง ซ่่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk  

Management Committee) ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

(ข) กลั่นกรองและให้ค�าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการ

ก�ากับดูแลความเส่ียงในภาพรวม ให้มีการประเมิน ติดตาม และ

รายงานความเสีย่ง รวมทั�งให้มีการควบคมุความเสีย่งท่ีเหมาะสม 

โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

(ค) ประเมินความเพยีงพอ เหมาะสม ของการน�าความเส่ียง 

ไปบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้บริษัทพัฒนาไปสู่ความย่ังยืน

ถาวร โดยการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานและความเส่ียง 

ของบริษัทสอดคล้องกัน  รวมทั�งให้พิจำารณาความเส่ียงต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับธุรกิจำของบริษัท

10. พิจำารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการที่อาจำมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงาน

ก�ากับดูแล ทั�งนี� เพ่ือให้มั่นใจำว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ 

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

11. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข ้อมูลการทุจำริต  

การกระท�าผิด และ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจำารณาข้อร้อง

เรียนรวมถ่งพิจำารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส อีกทั�ง 

เป็นช่องทางหน่่งของบริษัทในการรับแจำ้งข้อร้องเรียนตามนโยบาย

การให้ข้อมูลการทุจำริต การกระท�าผิด และ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  

รวมถ่งพิจำารณาให้ความเห็นชอบต่อการจำัดท�าและปรับปรุงแก้ ไข

แนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจำริต การกระท�าผิดและการคุ้มครอง

ผู้ให้ข้อมูล

12. ก�ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ

การคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ม่ันใจำว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีตาม

กฎหมายและจำริยธรรมท่ีก�าหนดไว้ รวมถ่งสอบทานแบบประเมิน

ตนเองของบริษัทเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นในการเข้าสู่

กระบวนการรบัรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชัน่ของภาคเอกชนไทย

แบบสมัครใจำ

13. จัำดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�าปีของบริษัท ซ่่งรายงานดังกล่าวต้อง 

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงและต้อง

ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี�

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได ้

ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ

ประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงโดยภาพรวมของบรษิัท

(ค ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจำของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จำ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจำมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสีย่ง  

และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง 

แต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจำสอบ

และก�ากับความเส่ียงได้รับจำากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(charter)

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต ้

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจำาก 

คณะกรรมการบริษัท

14. ด�าเนินการตรวจำสอบข้อเท็จำจำริงตามท่ีได้รับแจำ้งจำากผู้สอบบัญชี 

เก่ียวกับพฤตกิารณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จำดัการ หรือ บคุคล 

ซ่่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความผิดตาม

ท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และให ้

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงรายงานผลการตรวจำสอบ 

ในเบื�องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน

ท่ีได้รับแจำ้งจำากผู้สอบบัญชี
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15. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจำสอบและ

ก�ากับความเส่ียง และเสนอข้อเสนอแนะท่ีจำ�าเป็นให้คณะกรรมการ 

บริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั�ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยง หากพบหรือมี 

ข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี� ซ่่งอาจำมีผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท  

ให้คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง รายงานต่อ 

คณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจำริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส�าคัญ 

ในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจำ

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาตามวรรคหน่่ง กรรมการตรวจำสอบและ

ก�ากับความเส่ียงรายใดรายหน่่งอาจำรายงานว่ามีรายการหรือ

การกระท�านั�นต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจำหน้าท่ีให้คณะกรรมการตรวจำ

สอบและก�ากับความเส่ียง มีอ�านาจำเชิญให้ฝ่ายจำัดการ ผู้บริหาร 

หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ 

ส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจำ�าเป็น

17. ในการปฏบัิติงานตามขอบเขต อ�านาจำ หน้าท่ี  ให้คณะกรรมการตรวจำสอบ 

และก�ากับความเส่ียง มีอ�านาจำว่าจำ้างท่ีปรึกษา หรือเชิญบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือค�าแนะน�า เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานตามความจำ�าเป็น

18. พิจำารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจำสอบ

และก�ากับความเส่ียง ด้วยตนเองทั�งในภาพรวมเป็นรายคณะและราย

บุคคลเป็นประจำ�าทุกปี

19. พิจำารณาสอบทานของกฎบัตรนี�เป็นประจำ�าทุกปีและเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทเพ่ือพิจำารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงหากมีความจำ�าเป็น

20. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความ

เห็นชอบจำากคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 
1. ให้กรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตามวาระการด�ารง

ต�าแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ซ่่งพ้นจำาก

ต�าแหน่งตามวาระอาจำได้รับการแต่งตั�งใหม่อีกได้

2. นอกจำากการพ้นจำากต�าแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ  

พ้นจำากต�าแหน่งเม่ือตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ชุดย่อย หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจำากต�าแหน่ง

คณะกรรมการสำรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการ 

พัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนควบรวมเข้ากับคณะ

กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจำการ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน” โดยบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการชุดใหม่นี�ให้ครอบคลุมบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ

สองคณะเดิมท่ียกเลิกไป

ขอบเขตอ�านาจำหน้าที่ของคณะกรรมการสำรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน

1. ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีจำ�าเป็นและเหมาะสม ทั�งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ 

ตัวเงิน ของกรรมการ  กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม 

2. พิจำารณาและอนุมัติการจำ่ายเงินโบนัสประจำ�าปีให้กับกรรมการของ

บริษัท

3. จำัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะ

กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 

บริษัทพจิำารณาอนุมัติและ/หรือน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ตามแต่กรณี

4. พิจำารณาสอบทานและอนุมัติผลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อใช้

ประกอบการพจิำารณาอนุมัติจำ่ายเงินโบนัสประจำ�าปีตามผลตัวชี�วัด

การปฏิบัติงานและพิจำารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจำ�าปี

5. พิจำารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term 

Incentive Plan) รวมถ่งแนวทางปฎิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

6. พิจำารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือก�าหนด 

เงินโบนัสประจำ�าปี การปรับขึ�นเงินเดือนประจำ�าปี และค่าตอบแทน 

ระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจำ้าหน้าที่

บริหารของบริษัท รวมทั�งผู้บริหารระดับสูง

7. รายงานหลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายเก่ียวกับ 

ค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำ�าปี

8. ร ่วมกับประธานเจำ ้าหน ้า ท่ีบริหารของบริษัท จำัดท�านโยบาย  

แผน ประเมินและก�าหนดผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบเป็นประจำ�าทุกปี

9. ร่วมกับประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทจำัดท�านโยบายแผนการ

สืบทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหารของบรษิัทรวมทั�ง 
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ผู้บรหิารระดับสูงซ่่งรายงานตรงต่อประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหารดัง

กล่าว

10. ท�าหน้าท่ีดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน 

เจำ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง

11. ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและ

กรรมการชุดย่อยของบริษัท

12. ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและ

กรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพจิำารณาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจำะมา

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจำารณา

อนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

13. ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจำการของบริษัท 

รวมทั�งพิจำารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจำการของบริษัท 

ทุก ๆ ปี เพื่อเสนอปรับปรุงแก้ ไขนโยบายตามความเหมาะสมให้ 

คณะกรรมการพิจำารณา

14. ว่าจำ้างท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือ 

ค�าแนะน�าตามความจำ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการพัฒนา

ความเป็นผู้น�า

15. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทและท�าหน้าท่ีให้ค�าชี�แจำงตอบค�าถามใด ๆ 

เก่ียวกับค่าตอบแทนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

16. พิจำารณาทบทวนและประเมินความเพยีงพอของกฎบัตรและเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจำารณาอนุมัติเปล่ียนแปลง

17. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

เป็นประจำ�า รวมทั�งประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท 

ควรได้รับทราบ

18. มีอ�านาจำเชิญฝ่ายจัำดการ ผู ้บริหาร หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้อง 

ของบริษัทมาให้ความเห็น  เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูล ท่ีเก่ียวข้อง

19. ด�าเนินการอ่ืน ๆ ใดหรือตามอ�านาจำและความรับผิดชอบ ตามท่ี 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าท่ีให้เป็นคราว ๆ ไป

คณะกรรมการพัฒนาสำู่ความยั่งยืน
ขอบเขตอ�านาจำหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสำู่ความยั่งยืน

1. พิจำารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการด�าเนินงาน และงบประมาณ

ท่ีเพียงพอ ตลอดจำนการใด ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาสู่ความย่ังยนื  

เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. เสนอประเดน็ส�าคญัท่ีมผีลกระทบต่อบริษัท อันเกีย่วเน่ืองกบัการพฒันา 

สู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจำารณา

3. สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนา

สู่ความย่ังยืน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้

4. ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหารอันเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความย่ังยืน

5. รายงานผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจำารณาอนุมัติ

7. ก�ากับดูแลปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

8. การปฏิบัติอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�านาจำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจำ และงบ

ประมาณประจำ�าปีของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. บริหารการด�าเนนิธุรกิจำใด ๆ  ของบริษัทให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์และ

เป้าหมายที่ ได้วางไว้

3. ก�ากับและติดตามผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และ

รายงานผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับ

ทราบเป็นประจำ�าทุกเดือน

4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจำใหม่ ๆ

5. พิจำารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบาย

การจำ่ายเงินปันผลของบริษัท

6. พิจำารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกีย่วกับการลงทุนและจำ�าหน่าย

ทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน 

การบริหารงานท่ัวไป และรายการอ่ืนใดที่เก่ียวกับธุรกิจำของบริษัท 

ภายในขอบเขตอ�านาจำท่ีได้รับอนุมัติจำากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจำารณาและให ้ความเห็นต่อเรื่องที่ต ้องผ่านการอนุมัติจำาก 

คณะกรรมการบริษทั ยกเว้นในกิจำกรรมใด ๆ  ซ่ง่คณะกรรมการบริษัท

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนเป็นผู้ด�าเนินการไว้แล้ว

8. คณะกรรมการบริหารอาจำมอบอ�านาจำช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใด

บุคคลหน่่งมีอ�านาจำในการด�าเนินการในเรื่องใด เรื่องหน่่งหรือหลาย

เรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจำารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติ

รายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอ�านาจำช่วง 

ต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจำ 

มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีค่ณะกรรมการบริหาร

มีส่วนได้เสียตามท่ีก�าหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามท่ีก�าหนด

โดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้อง 

9. ว่าจำ้างท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือ

ค�าแนะน�าตามความจำ�าเป็น

10. มีอ�านาจำเชิญฝ่ายจัำดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องของ

บริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องตาม 

ท่ีจำ�าเป็น

11. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญของคณะกรรมการบริหารให้ 

คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�าทุกไตรมาสในวาระการ

รายงานของประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร

12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอ 

ของกฎบัตรเป็นประจำ�าทุกปี ซ่่งอาจำท�าพร้อมกับ การประเมินผล 

การปฏบัิติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน  

โดยอยู ่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน

13. ด�าเนินการอ่ืน ๆ ใด หรือตามอ�านาจำและความรับผิดชอบ ตามท่ี 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าท่ีให้เป็นคราว ๆ ไป
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หลักเกณฑ์และวิธีการสำรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดำับสูง

1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการสรรหา  

คดัเลือก บุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษทั

พิจำารณาแต่งตั�งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั�งต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท  

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พจิำารณาองค์ประกอบ

ความเหมาะสม ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการทั�งปัจำจำุบัน

และอนาคต, ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และประสบการณ์, 

ประวติัการกระท�าผิดทางกฎหมาย, องค์ประกอบของความเป็นอิสระ,  

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจำ, และองค์ประกอบโดยรวมของคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทางในการด�าเนินธุรกิจำใน

ปัจำจำุบันและอนาคต โดยจัำดท�าเป็นตาราง Board Skill Matrix เพ่ือ

ก�าหนดเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการท่ีต้องการเป็นประจำ�าทุกปี  

ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ยังได้พิจำารณาถ่งความหลากหลายจำากท่ีมาในการเสนอชื่อ อาทิ 

การเสนอแนะจำากกรรมการบริษัท, การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้น, 

บริษทัท่ีปรึกษาภายนอก และฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

3. ในการพิจำารณาแต่งตั�งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจำะพิจำารณาปัจำจำัย 

ต่าง ๆ ซ่่งรวมถ่ง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการ 

มีส ่วนร ่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจำกรรมของ 

คณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จำะพิจำารณาถ่ง

ความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

4. การแต่งตั�งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อก�าหนด 

ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่่งจำะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจำน และ

ด�าเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

โดยหลักเกณฑ์และวิธกีารเลือกตั�งกรรมการในการประชมุผูถ้อืหุ้น ดงันี�

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหน่ง่มีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�านวนหุ้นทีถ่อื คอื หน่ง่หุ้น 

เท่ากับหน่่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจำะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั�งหมดตาม (1) เลือก

ตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ ในกรณ ี

ท่ีเลอืกตั�งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จำะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ 

ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซ่่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับ

การเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจำ�านวนกรรมการที่จำะพึงมีหรือ

จำะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีท่ีบุคคลซ่่งได้รับการเลือกตั�ง

ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�านวนกรรมการ 

ท่ีจำะพึงมีหรือพึงจำะเลือกตั�งในครั�งนั�น ให้ผู้เป็นประธานเป็น 

ผู้ออกเสียงชี�ขาด

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจำากสาเหตุอ่ืนนอกจำากการ 

ครบวาระออกจำากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจำารณาแต่ง

ตั�งบุคคลซ่่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการท่ี

พ้นจำากต�าแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการแทน

จำะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่ี 

ตนแทน ทั�งนี�  มติการแต่งตั�งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว 

ต้องได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่

ทั�งนี� เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ก่อนวันส้ินสุดรอบปีบัญชี โดยแจำ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอไอเอส  โดยในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้น 

รายใดเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการเ ลือกตั� ง เป ็นกรรมการบริษัท 

แต่อย่างใด

การสำรรหาประธานเจำ้าหน้าที่บริหารและ 
ผู้บริหารระดับสำูง

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พจิำารณาสรรหา

บุคคลท่ีเหมาะสมทั�งจำากภายในและภายนอกองค์กร รวมถ่งจำัดท�า

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) โดยมีหลักในการพิจำารณา

จำากผู้ทรงคุณวุฒิจำากภายในและภายนอกองค์กร และอาจำพิจำารณาว่า

จำ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว

แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) รองรับ 

ผู้บริหารตั�งแต่ระดับหัวหน้าแผนกงานขึ�นไป โดยมีการระบุผู้ท่ีจำะท�า 

หน้าท่ีแทน พร้อมทั�งจำัดให้มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรในล�าดับรองลง

มาเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการขึ�นไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวด้วย 

เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2564 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการชุดย่อยท่ีเก่ียวข้อง 

ได้น�าเสนอแผนสืบทอดต�าแหน่งผู ้บริหารระดับสูงต่อท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัทพจิำารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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นโยบายในการพิจำารณาจำัดสำรรค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค�าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เอไอเอสมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ โดย

สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเม่ือเทียบกับบรษัิทใน

อุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทน

ดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจำะจูำงใจำและรักษากรรมการ

ท่ีมีคุณภาพไว้ และจำะค�าน่งถ่งความเป็นธรรมและเหมาะสมส�าหรับ

การจำ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พจิำารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนที่จำ�าเป็นและเหมาะสมทั�งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่ 

กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร รวมถ่ง 

ผู้บริหารระดับสูงท่ีมีหน้าท่ีรายงานตรงต่อประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร 

โดยในการพจิำารณานอกจำากนโยบายการจำ่ายค่าตอบแทนท่ีกล่าวไว้

ข้างต้นแล้ว จำะมีการน�าผลส�ารวจำค่าตอบแทนกรรมการท่ีจำัดท�าโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทยมาประกอบการพจิำารณา

ทั�งนี� ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จำะน�าเข้าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็น

ประจำ�าทุกปี

นโยบายและโครงสำร้างการจำ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำ�าปี 2564
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินส�าหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจำ�านวน 6 ราย รวมจำ�านวนเงิน 26.82 ล้านบาท โดย

จำ่ายจำากผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการแต่ละท่าน  และมีการพจิำารณาจำัดสรรตามนโยบายการจำ่ายค่าตอบแทนและกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ซ่่งได้

รับอนุมัติจำากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�าปี 2564 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564  ทั�งนี� นโยบายการจำ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทใช้หลักเกณฑ์เดิมตั�งแต่ปี 

2558 และค่าตอบแทนท่ีจัำดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงิน อันประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี�ยประชุมและโบนัส  

กรรมการ
ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนัสำ

คณะกรรมการ

• ประธานกรรมการบริษัท 300,000 x 

• กรรมการ 75,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจำสำอบและก�ากับความเสำี่ยง /
คณะกรรมการบริหาร

• ประธานกรรมการ 25,000 25,000 

• กรรมการ x 25,000 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

• ประธานกรรมการ 10,000 25,000 

• กรรมการ x 25,000 

หมายเหตุ :
1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี�ยประชุม ในฐานะประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำ�านวน 6 ราย ในปี 2564 มีดังนี้

ช่ือ - นามสำกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน  

(บาท)
ค่าเบ้ียประชุม

(บาท)
โบนัสำ 
(บาท)

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

นายกานต์  ตระกูลฮุน - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน

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

นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง
- อดีตกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจำการ 2)

- กรรมการชุดย่อยอ่ืน

1,200,000 1,200,000 3,085,000 -

นายสุรศักดิ์ วาจำาสิทธ์ิ - กรรมการอิสระ
- อดีตประธานกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจำการ 2)

- กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3)

- กรรมการตรวจำสอบก�ากับความเส่ียง
- กรรมการชุดย่อยอ่ืน

1,000,000 1,200,000 2,194,000 -

นายเฆราร์โด ซี อบลาซา จำูเนียร์ - กรรมการอิสระ
- อดีตกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน 2)

- อดีตกรรมการบริหาร
- กรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง 4)

900,000 825,000 2,163,600 -

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
(อดีตกรรมการบริษัท)

- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
- กรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน

750,000 525,000 1,729,930 -

นายประสัณห์ เชื�อพานิช
(อดีตกรรมการบริษัท)

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน
- กรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง

850,000 675,000 1,772,450 -

รวม 1) 8,300,000 4,425,000 14,104,980

หมายเหตุ 
1) ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรากฎตามตารางข้างต้นเป็นรายการท่ีเกิดขึ�นในปี 2564 รวมถ่งโบนัสจำากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2564 ท่ีจำ่ายในเดือน

กุมภาพันธ์ 2565 ด้วย ทั�งนี� ปัจำจุำบันกรรมการบางท่านไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทแล้ว 
2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ควบรวมคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจำการกับคณะกรรมการพัฒนา

ความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน เข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน” ทั�งนี� คณะกรรมการชุดย่อยใหม่นี�มี
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบครอบคลุมบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสองชุดเดิมท่ีได้ยุบรวมด้วยกัน

3) นายสุรศักดิ์ วาจำาสิทธิ์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 ถ่งวันท่ี 1 พฤศจำิกายน 2564  
โดยหลังจำากนั�น นายสุรศักดิ์ วาจำาสิทธ์ิ ได้รับการมอบหมายให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจำนถ่งปัจำจำุบัน

4) นายเฆราร์โด ซี อบลาซา จำูเนียร์ ได้รับการแต่งตั�งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564
5) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ คือ ค่าเบี�ยเลี�ยงซ่่งกรรมการได้รับจำากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบรษิัท
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ผู้บริหาร
นอกจำากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยแล้ว เอไอเอสก�าหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพ่ือสนบัสนนุ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี�

หลักเกณฑ์การจำ่ายค่าตอบแทนของประธานเจำ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ปรัชญาในการจำ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนผลงานท่ีผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท 

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นทั�งในระยะสั�นและระยะยาว และตามท่ีได้รับมอบหมายจำากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ท�าการทบทวนและอนมัุตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำ�า

ทุกปี โดยการก�าหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจำะพจิำารณาถ่งด้านต่าง ๆ ดังนี�

โครงสำร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร

1. นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร และ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจำ
สัมพันธ์และองค์กร

2. นายโก เซียว เอง * หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ

3. นายธีร์ สีอัมพรโรจำน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจำารณาจำากผลการปฏิบัติงาน

• คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารจำะแปรผนัตรงกบัการบรรลผุลส�าเรจ็ำของเปา้หมายตามกลยทุธข์องบรษิทัและพนกังาน

รายบุคคล

• ตัวชี�วัดความส�าเร็จำในการด�าเนินงานประกอบด้วย ผลตอบแทนทางการเงิน ด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติงาน

ทั�งในระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาว โดยได้มีการก�าหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า

การบริหารค่าตอบแทน ให้สำอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

• องค์ประกอบของค่าตอบแทนได้ก�าหนดไว้เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถด�าเนินธุรกิจำให้สอดคล้องกับ 

ความคาดหวังท่ีจำะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

• มีการเรียกคืนหรือยกเลิกการจำ่ายค่าตอบแทนในกรณีที่มีการกระท�าผิดทางวินัย การลาออกหรือการเลิกจำ้าง

บริหารค่าตอบแทน ให้สำามารถแข่งขันได้

การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจำท่ีเก่ียวข้อง เพื่อท�าให้เกิดความม่ันใจำว่าบริษัทสามารถ

ท่ีจำะด่งดูด และรักษาพนักงานท่ีดี มีฝีมือ และพนักงานในต�าแหน่งงานท่ีมีความส�าคัญให้มาท�างานและอยู่สร้าง

ผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเน่ือง

การบริหารค่าตอบแทนเพื่อความสำมดุลในระยะสำั้นและระยะยาว

โครงสร้างค่าตอบแทนท่ีสร้างความสมดุลของความส�าเร็จำทั�งในระยะสั�นและระยะยาวเพื่อให้ธุรกิจำเติบโต 

อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัำดการความเส่ียงที่ยอมรับได้

* นายโก เซียว เอง ได้รับการแต่งตั�งให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ แทนนายฮุย เว็ง ชอง ซ่่งครบวาระเกษียณอายุ 
   เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2565

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 145

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



โครงสร้างการจำ่ายค่าตอบแทนของประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูงมีความสมดุลกันระหว่างค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่กับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ซ่่งสัดส่วนของค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติ

งานจำะมากขึ�นตามระดับต�าแหน่งงานเพือ่ผลักดันให้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

องค์
ประกอบของ
ค่าตอบแทน

รูปแบบของ 
ค่าตอบแทน

รูปแบบ 
การจำ่าย วัตถุประสำงค์

จำ่ายให้กับ
เชื่อมโยงกับหลักการ

จำ่ายค่าตอบแทนCEO ผู้บริหาร
ระดับสำูง

ผู้บริหาร
อื่น ๆ

ค่า
ตอ

บแ
ทน
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โย
ชน

 ์
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เงินเดือน เงินสด • จำูงใจำและด่งดูดพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ
• เพื่อตอบแทนการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับ

ผิดชอบ 
ตามต�าแหน่งงาน

   • สะท้อนผลการปฏิบัติงานท�างานท่ีเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
• ระดับของค่าตอบแทนเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประสบการณ์

ท�างาน และภาวะความเป็นผู้น�า
• มีการทบทวนเป็นประจำ�าทุกปีจำากผลการปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกับตลาด

แรงงาน

ผลประโยชน์ กองทุน 
ส�ารองเลี�ยงชีพ, 

ประกันสุขภาพ และ
อ่ืน ๆ

สร้างความม่ันคงปลอดภัยให้กับพนักงานท่ี 
เหมาะสมตามช่วงอายุ สุขภาพ และรูปแบบ 
การใช้ชีวิต

   • สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด
• สวัสดิการท่ีนอกเหนือจำากที่กฎหมายก�าหนด 

ซ่่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน
• ไม่เชื่อมโยงกับผลการปฎิบัติงานรายบุคคล
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ทน
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ม

ผล
กา

รป
ฏิบ

ัติง
าน

ค่าตอบแทนระยะสั�น: 
โบนัสตามผลงาน

เงินสด เป็นรางวัลตอบแทนท่ีแปรผันตาม 
ผลส�าเร็จำเมื่อเทียบกับแผนงานประจำ�าปี

   • เชื่อมโยงกับความส�าเร็จำของผลปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทและพนักงาน
รายบุคคล ซ่่งได้มีการก�าหนดเป้าหมายประจำ�าปีไว้แล้ว

• สัดส่วนของตัวชี�วัดความส�าเร็จำของผลการปฏิบัติโดยรวมของบริษัท  
(corporate KPI) จำะมีสัดส่วนท่ีสูงแปรผันตามระดับของต�าแหน่งงาน

• ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทจำะผูกกับ 
ผลการด�าเนินงานทั�งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  
รวมถ่งกลยุทธ์หลักขององค์กร

ค่าตอบแทน 
ระยะยาว: Value-Sharing  

Compensation

เงินสด • เป็นรูปแบบค่าตอบแทนท่ีส่งเสริมการเติบโต 
ของธุรกิจำอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่า 
แก่ผู้ถือหุ้น

• รักษาพนักงานท่ีมีความรู ้
ความสามารถ

   • เชื่อมโยงกับผลส�าเร็จำของการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว  
โดยพิจำารณาจำากก�าไรสุทธิและมูลค่าผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในเชิงมูลค่ารวม 
(Absolute total shareholder return)

• การค�านวณผลตอบแทนจำะพิจำารณาจำากการผลการด�าเนินงานในกรอบ
เวลา 3 ปี และทยอยจำ่ายผลตอบแทนออกไปอีก 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขการว่าจำ้าง 
ณ ช่วงเวลาท่ีจำ่ายผลตอบแทน

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำ�านวน 4 ราย เท่ากับ 114.46* ล้านบาท ประกอบด้วยเงนิเดือน โบนัสตามผลงาน กองทุนส�ารองเลี�ยงชีพ และผลประโยชน์อ่ืน ๆ
* ค่าตอบแทน 114.46  ล้านบาท รวมค่าตอบแทนคุณฮุย เว็ง ชอง ซ่่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ ซ่่งครบก�าหนดการปฏิบัติหน้าท่ีเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โครงสำร้างค่าตอบแทนของประธานเจำ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
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ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % ปี 2556 % รวม

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

2. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม จำ�านวน 44,300 3.1 33,200 4.01 0 n/a 0 n/a 0 n/a 77,500

หมายเหตุ : % เป็นสัดส่วนของจำ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีออกทั�งหมด

ใบสำ�าคัญแสำดงสำิทธิที่จำะซื้อหุ้นสำามัญ

บริษัทได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจำะซื�อหุ้นสามัญ (Performance Share Plan) ตามโครงการจำ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารเป็นจำ�านวน 5 ครั�ง ใน

ระหว่างปี 2556 – 2560 โดยผู้บริหารตามค�านิยามของส�านักงาน กลต. ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจำะซื�อหุ้นสามัญมีรายชื่อและจำ�านวนใบส�าคัญแสดง

สิทธิท่ีได้รับดังต่อไปนี�

ค่าตอบแทนระยะยาว : เกณฑ์การจำ่าย

ผลตอบแทนจากก�าไรสุทธิหลังหักภาษี 3 ปี 
(สัดำส�วน 50%)

มูลค�าผลตอบแทนต�อผู้ถือหุ้นในเชิงมูลค�ารวม 3 ปี 
(สัดำส�วน 50%)

ผลการดำ�าเนินงาน
จ�านวนเท�าของการจ�าย

ผลตอบแทน
ผลการดำ�าเนินงาน

จ�านวนเท�าของการจ�าย
ผลตอบแทน

ท�าได้ดีกว่าเป้าหมาย 1.25 ท�าได้ดีกว่าเป้าหมาย 1.25

ส�าเร็จำตามเป้าหมาย 1.0 ส�าเร็จำตามเป้าหมาย 1.0

เป็นไปตามเกณฑ์ 0.5 เป็นไปตามเกณฑ์ 0.5

ต�่ากว่าเกณฑ์ 0.0 ต�่ากว่าเกณฑ์ 0.0

เลขานุการบริษัท คือ นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้ท่ี ได้รับมอบหมาย 

ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ รวมถ่งเป็นท่ีปรึกษาให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ 

ในการปฎิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบของกรรมการประสานงานให้มีการปฎิบัติตามมติคณะ

กรรมการตลอดจำนปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจำกรรมของคณะกรรมการ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กรอบแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงาน
บริษทัมกีารก�าหนดตัวชี�วดัผลการด�าเนินงานเป็นแนวทางให้กับผูบ้ริหาร

และพนักงานในการปฏบัิติงานให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทั�งในระยะสั�น ระยะ

กลางและระยะยาว ซ่่งได้แก่ ตัวชี�วัดด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์และด้านการ

ด�าเนินงานที่ ได้ก�าหนดไว้ในแต่ละปี จำะสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจำของ

บริษัท ในขณะท่ีตัวชี�ผลการด�าเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) 

ถือเป็นส่วนหน่่งในการวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลให้เป็นไปตาม

วัฒนธรรมองค์กร โดยสัดส่วนของตัวชี�ผลการด�าเนินระดับองค์กรจำะ

สูงขึ�นตามต�าแหน่งงาน

โดยในปี 2564 สัดส่วนของตัวชี�วัดทางการเงินสูงสุด เพื่อมุ่งเน้นไปที่

การด�าเนินธุรกิจำท่ามกลางการแพร่ระบาดด้วยการควบคุมต้นทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ในขณะท่ีตัวชี�วดัด้านกลยทุธ์และการด�าเนินงาน เป็นไปเพื่อ

รักษาความเป็นผู้น�าในตลาด สร้างการเติบโตของธุรกิจำอินเทอร์เน็ตบ้าน

ความเร็วสูง การบริการส�าหรับลูกค้าองค์กร และธุรกิจำดิจำิทัลเซอร์วิส 

เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการด�าเนินงานของบริษัท สร้าง

ความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถ

รับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วสู่ธุรกิจำดิจำิทัล

ค่าตอบแทนระยะยาวในรูปแบบเงินสำด
ค่าตอบแทนระยะยาวของบริษัทก�าหนดขึ�นเพื่อช่วยผลักดนัผลการปฏบัิติ

งานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับการเติบโตในระยะยาวและสร้างมูลค่าให้แก่

ผู้ถือหุ้น  การค�านวณผลตอบแทนจำะพิจำารณาจำากผลการด�าเนินงาน

ในกรอบเวลา 3 ปี และทยอยจำ่ายผลตอบแทนออกไปอีก 3 ปี ภายใต้

เงื่อนไขการว่าจำ้าง ณ ช่วงเวลาท่ีจำ่ายผลตอบแทน โดยได้ก�าหนดเกณฑ์

การจำ่ายไว้ดังนี�

หัวหน้าหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน คือ นางสาวนัฐิยา  

พัวพงศกร ซ่่งมีหน้าท่ีก�ากับดูแลในฐานะบริษัทจำดทะเบียนในการปฏิบัติ

ตามกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย์ (กลต.) และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

รวมทั�งกฎหมายบริษัทมหาชนจำ�ากัด

ทั�งนี�ข ้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท และหัวหน้า 

หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฎตามหัวข้อประวัติกรรมการ

และผู้บริหาร หน้า 133
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สำายงานหลัก จำ�านวนพนักงาน

สายงานปฏิบัติการภูมิภาค 2,887

สายงานลูกค้าสัมพันธ์ 2,786

สายงานเทคโนโลยีโครงข่ายและสารสนเทศ 2,169

สายงานลูกค้าท่ัวไป 1,802

สายงานลูกค้าองค์กร 1,816

สายงานธุรกิจำฟิกซ์บรอดแบรนด์ 424

สายงานธุรกิจำดิจำิทัล 174

สายงานสนับสนุน 851

รวม 12,909

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ เอไอเอสให้ความส�าคัญกับการวางแผนการเติบโต

ในสายอาชพีส�าหรบักลุ่มบุคลากรทีมี่คณุภาพ โดยพนักงานจำ�าเป็นท่ีจำะได้

รับค�าแนะน�าจำากหัวหน้างานและก�าหนดเครื่องมือท่ีช่วยพัฒนาบุคลากร

กลุ่มนั�นเพ่ือให้เข้ากับ AIS Career Model

บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อย มแีนวทางการสรรหาและรกัษาบุคลากรทีมี่คณุภาพ 

โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั�นน�าทั�งไทยและต่างประเทศ จำดักิจำกรรมเดิน

สายแนะน�าองค์กร เปิดโอกาสให้นกัศ่กษาท่ีมคีวามสามารถเฉพาะทางเข้า

มาร่วมงานกับเอไอเอสเพื่อผลักดันแนวคิดและธุรกิจำใหม่ ๆ  และเพื่อรักษา

ส�าหรับปี 2564 บริษัทและบรษัิทย่อย มีการบันท่กค่าตอบแทนรวมของ

บุคลากร ประกอบด้วยเงินเดือนโบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี�ยง

ชีพ จำ�านวนทั�งส้ิน 8,498 ล้านบาท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท

และบริษัทย่อย มีพนักงานทั�งส้ิน 12,909 คน (รวมพนักงานสัญญาจำ้าง) 

โดยมีสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี�ยงชีพคิดเป็นร้อยละ 83 

ต่อจำ�านวนพนักงานทั�งหมด จำ�านวนสามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ ดงันี� 

บริษัทก�าหนดให้มีนโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานท่ี

ชัดเจำนและเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานแนวปฏิบัติของ

ตลาดแรงงาน รวมถ่งสามารถแข่งขันได้กับอัตราค่าตอบแทนในตลาดและ

อุตสาหกรรม โดยก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการด�าเนินงานของบริษัท (Corporate KPIs), 

การประเมินศักยภาพความเป็นผู้น�า (Leadership Competency), และ

การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจำริยธรรมขององค์กร (Culture 

and business ethics)  นอกจำากนี� บริษัทได้จำัดให้มีสวัสดิการ อาทิเช่น 

กองทุนส�ารองเลี�ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ทุนการศ่กษาบุตร

พนักงาน เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ รวมถ่งศูนย์สุขภาพ (Wellness 

Center) เพื่อให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานโดยแพทย์ผู้เชีย่วชาญ 

ค่าตอบแทนและสำวัสำดิการพนักงาน

วฒันธรรมการท�างานและการพฒันาบคุลากร

เอไอเอสส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั�นมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน

ผ่านวัฒนธรรมการท�างานแบบ (“Fit Fun Fair”) นอกจำากนี� เอไอเอส

ยังได้เล็งเห็นความส�าคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้

ของพนักงาน และให้การสนับสนุนพนักงานอย่างเต็มท่ีผ่านการจัำดสรร

ทรัพยากรบุคคลรวมถ่งการสนับสนุนด้านการเงินเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ทั�งนี� เอไอเอสได้จัำดให้มีส่วนงาน เอไอเอส อะคาเดม่ี (AIS 

Academy) และ Technical Knowledge Management (“TKM”) เพื่อ

ศ่กษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ใหม่ ๆ  ในรูปแบบออนไลน์ (LearnDi  

platform) และออฟ ไลน์ (Conventional Classroom) รวมไปถ่ง 

ส่งเสริมให้พนักงานรกัการอ่านผ่าน (ReadDi platform) โดยทั�งสองส่วน

งานได้มีการปรับกลยุทธ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ  เพ่ือตอบโจำทย์ความต้องการ

ของพนักงาน ในหลาย ๆ  ด้าน อาทเิช่น การเรียนรูเ้พื่อน�าความรูท้ี่ ได้ ไปใช้ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ี การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การเข้าถ่งความรู ้ 

ท่ีหลากหลาย รวมถ่งการบรหิารจัำดการเวลาการเรียนรู้ของพนักงาน 

โดยเน้นการ Reskill และ Up-skill แบบ Learning from Anywhere at 

Anytime ดังนี� 

1. จำัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะดิจำิทัลท่ีหลากหลายรวมถ่ง

พัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆ (New Abilities) ของพนักงาน  

(i.e. RPA, 5G for everyone, 5G for business, Cloud for 

non-technical) เพ่ือตอบโจำทย์ธุรกิจำใหม่ ๆ ของบรษิัท 

2. ก�าหนดให้พนกังานมีแผนการพฒันาตัวเอง (Individual Development 

Plan: IDP) รวมถ่งกระบวนการติดตามผลการเรียนรู้ของพนักงาน

อย่างเป็นระบบ 

3. การส่งเสรมิแนวทางการท�างานร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับ

บัญชาผ่าน coaching strategy & coaching culture (on-going 

communication) แบบ one-on-one และผ่านเทคโนโลยี MS Team

4. ก�าหนดแผนการพัฒนาผู้น�าในต�าแหน่งท่ีส�าคัญ ๆ (Leadership 

Development Plan)

5. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรความรู้ผ่านความร่วมมือกับ

องค์กรภายนอกเพื่อยกระดับความรู้และการพัฒนาทักษะเพื่อใช้ใน

การพฒันาธรุกจิำ (i.e. หลักสตูร 5G แบบ Technical & Non-technical,  

Cyber Security) รวมถ่ง หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานสากล 

ท่ีมีความส�าคัญกับองค์กร (i.e. ISO 27001: 2013 – Information 

Security Management System) 

6. ก�าหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานท่ีได้

มาตรฐาน ชัดเจำนและเชื่อถือได้ ทั�งนี� ข้อมูล “การพัฒนาและดูแล

บุคลากรแบบองค์รวม” สามารถศ่กษาได้จำากรายงานการพัฒนา

ความย่ังยืนปี 2564
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ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจำ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี�

ค่าสอบบัญชีปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซ่่ง

จำ่ายเป็นค่าท่ีปรึกษาระบบจำัดท�ารายงานส�าหรับผู้บริหาร, ค่าท่ีปรึกษา

โครงการ Anti-corruption และค่าสอบทานมูลค่าใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ี

จำะซื�อหุ้นสามัญครั�งที่ 5 รวม 2,460,000 บาท และค่าใช้จำ่ายอ่ืน ๆ ซ่่งเบิก

ตามจำริง (Out of pocket expense) จำ�านวน 107,189 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอ่ืน 

(Non-audit fee) ซ่่งจำ่ายเป็นค่าตรวจำสอบรายงานบัญชีแยกประเภทใน

กิจำการโทรคมนาคมและอ่ืน ๆ รวม 892,000 บาท และค่าใช้จำ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เบิกตามจำริง (Out of pocket expense) จำ�านวน 415,758 บาท ให้แก่

ส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรอืกิจำการท่ีเกี่ยวข้อง

กับผู้สอบบัญชี 

ค�าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท) 1,714,000

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำ�าปีและค่าสอบทาน
งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท (บาท)

712,000

รวม (บาท) 2,426,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท) 8,861,900

จำ�านวนบริษัทย่อย (บริษัท) 17

ค่าสำอบบัญชีของบริษัท

การสำือ่สำารและการเสำริมสำร้างความสำมัพนัธ์ทีดี่
ระหว่างพนักงาน

ค่าสำอบบัญชีของบริษัทย่อย

เอไอเอสได้จำัดให้มีช่องทางการส่ือสารในรูปแบบออนไลน์แพลตฟอร์ม 

(“AIS DooDi”) (“AIS DiGi”) ท่ีเปิดให้พนักงานสามารถเข้าถ่งข้อมูล

การส่ือสารของบริษัทได้ตลอดเวลาแบบ 24/7 นอกจำากนี� บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยได้จำัดให้มีระบบงานท่ีสนับสนุนการท�างานของพนักงานแบบ 

Working from Anywhere: WFA) อาทิเช่น แอปพลิเคชัน MS Team 

และ One Drive ท่ีช่วยสนับสนุนให้พนักงานสามารถท�างานทั�งในรูปแบบ

ภายในออฟฟิศ นอกสถานท่ี (Offsite) หรือ (Work from Home: WFH) 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจำากนี� บริษัทฯ ได้จำัดให้มีช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือ

ส่ือสารข้อมูลไปยังพนักงาน อาทิเช่น ตัวแทนการส่ือสารข้อมูล (People 

Champion) ของแต่ละหน่วยงาน, Pod Casts, “From the Desk of 

CEO”, SMS, อีเมล เป็นต้น 

นอกจำากนี� บริษัทได้ให้ความส�าคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ของพนักงาน โดยจำัดให้มีคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Occupational, Health and Safety Committee) นโยบายความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท�างาน (Occupational, 

Health and Safety Policy) คู่มือความปลอดภัยส�าหรับพนักงาน 

(Employee Safety Handbook) ทั�งนี� โปรดศ่กษารายละเอียดเพิ่มเติม

ได้จำากรายงานพัฒนาความย่ังยืน ในเว็บไซด์ของบริษัท
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การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน

เอไอเอสสร้างระบบการควบคุมภายในขึ�นอย่างรัดกุมตามกรอบการ

ควบคมุภายในแบบบูรณาการ หรือ COSO Internal Control - Integrated 

Framework 2013 (COSO 2013) ของ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission ซ่่งประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบ และ 17 หลักการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีส�าคัญด้านการด�าเนินงาน การรายงานทางการเงินและ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง สามารถสนับสนุนและ

ปรับปรุงผลการด�าเนินงานให้ดีขึ�น และปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ

ทรัพย์สินของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 

2565 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการ 

บริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสตามแบบประเมิน

ของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท่ีฝ่าย

จำดัการจำดัท�าเอกสารหลักฐานของกจิำกรรมการควบคมุภายในประกอบไว้

แล้วและรายงานของคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง สรุป

ได้ว่า จำากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในด้านต่าง ๆ  5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน

ความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการส่ือสาร

ข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคมุภายใน

ของเอไอเอสมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยเอไอเอสได้จำดัให้มีบคุลากร

อย่างเพียงพอที่จำะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั�ง 

บริษัทมรีะบบควบคมุภายในในเรื่องการตดิตามควบคมุดแูลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบรษิัทย่อยจำาก 

การท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี�านาจำ รวมถง่ 

การท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจำมีความขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

อย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรบัการควบคมุภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน 

นอกจำากนี� ในการปฏบัิติงานตรวจำสอบงบการเงินของบริษัทในกลุ่มเอไอเอส 

ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของผู้สอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจำและการสังเกตและ

สงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจำสอบ การปฏิบัติงานของ

ผู้สอบบัญชีรวมถ่งระบุและประเมินความเสี่ยงจำากการแสดงข้อมูลท่ีขัด

ต่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจำะเกิดจำากการทุจำริต

หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจำสอบเพื่อ 

ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญชท่ีีเพียงพอ 

และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญช ีความเส่ียง 

ท่ีไม่พบข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นสาระส�าคญัซ่ง่เป็นผลมาจำากการ

ทุจำริตจำะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจำากข้อผิดพลาด เน่ืองจำากการทุจำริต 

อาจำเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจำ 

ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จำจำริงหรือการ

แทรกแซงการควบคมุภายใน รวมทั�งได้ท�าความเข้าใจำในระบบการควบคมุ

ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจำสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจำสอบ 

ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช ่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดง 

ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

จำากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่าง

ไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงิน

โดยในปี 2564 การด�าเนินกิจำกรรมควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี�

1. สำภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
• เอไอเอสำยึดม่ันในคุณค่าความซื่อตรงและจำริยธรรม โดย 

คณะกรรมการบริษัทไดก้�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจำการ 

ประมวลจำริยธรรมธุรกิจำ และนโยบายต่อต้านการให้หรือ 

รับสำินบนและการคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

ทุกระดับ ย่ดม่ันในคุณธรรม จำริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจำริต  

ความรับผิดชอบ และด�าเนินธุรกิจำอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา 

เป็นไปตามกฎหมาย โดยย่ดถือประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้า ชุมชน 

สังคม และส่ิงแวดล้อม ซ่ง่ได้มกีารส่ือสารให้กรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจำากนี� 

เอไอเอสยังได้เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจำเรื่องการปฏิบัติตาม

ประมวลจำริยธรรมธุรกิจำ และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับ

สินบนและการคอร์รัปชั่นให้พนักงานของบริษัทร่วมและผู้เกี่ยวข้อง 

ซ่่งรวมถ่งพนักงาน Outsource และกลุ่มคู่ค้าต่าง ๆ รวมถ่ง 

จำดัให้มกีารประเมินความรูค้วามเข้าใจำเรื่องการปฏบิติัตามประมวล

จำริยธรรมธุรกิจำ และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ 

การคอร์รปัชัน่ เป็นประจำ�าทุกปีติดต่อกันเป็นปีท่ี 10 และ 6 ตามล�าดบั
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นอกจำากนี� นับตั�งแต่ปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้อนมัุติ นโยบาย

การให้ข้อมูลการทุจำริต การกระท�าผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 

(เดิมชื่อ “นโยบายการรับแจำ้งข้อมูลการกระท�าผิดและการท�าทุจำริต 

การสอบสวนและการคุม้ครองผู้ให้ข้อมลู”) รวมทั�งบริษทัได้ก�าหนด

แนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจำริต การกระท�าผิด และการคุ้มครอง

ผู้ให้ข้อมูล ซ่่งถอืเป็นส่วนหน่่งของนโยบายดงักล่าว เพื่อก�าหนดช่อง

ทางในการแจ้ำงเรื่องร้องเรียน และเป็นแนวปฏบัิติในการรบัแจ้ำงข้อมลู 

การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมถ่ง

การสอบข้อเท็จำจำริง และการลงโทษผู้กระท�าผิด

• คณะกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลฝ่ายจำัดการ ซึ่งมี

ความเป็นอิสำระจำากฝ่ายจัำดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มี

ความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย โดยประธานกรรมการเป็น

กรรมการอิสระ และมีองค์คณะท่ีประกอบด้วยกรรมการอิสระ

มากกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั�งคณะ  

ซ่่งท่านสามารถศ่กษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จำากหัวข้อการก�ากับ

ดูแลกิจำการ หน้า 110 นอกจำากนี� ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ 

ชดุย่อยเพื่อช่วยก�ากับดูแลการปฏบัิตงิานของฝ่ายจัำดการในเร่ืองการ 

ตรวจำสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การก�ากับดูแลกิจำการท่ีดี การพัฒนาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ของกรรมการ โดยให ้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รายละเอียดสามารถศ่กษาเพิ่มเติม 

ได้จำากหัวข้อโครงสร้างการจำัดการ หน้า 123 

• ฝ่ายจำัดการก�าหนดโครงสำร้างและสำายการรายงานของบริษัท

ท่ีเหมาะสำมต่อการบรรลุวัตถุประสำงค์ด้านต่าง ๆ ภายใต้การ

ก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างสมดุล 

รอบคอบ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อ

สภาวะการเปล่ียนแปลงในปัจำจำุบัน มีการมอบหมายอ�านาจำหน้าท่ี

และความรับผิดชอบบนพื�นฐานของความรู้ความสามารถของ

พนักงานแต่ละคน การก�าหนดขอบเขตอ�านาจำหน้าท่ีมีความ

ชัดเจำน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีงานเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน 

บุคลากรทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 

โดยมีหน่วยงานตรวจำสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ และมีสาย

การรายงานในด้านการปฏิบัติงานตรวจำสอบภายในขึ�นตรงกับ 

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง ท�าหน้าท่ีตรวจำสอบ

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมภายในบริษัท

• เอไอเอสำให้ความสำ�าคัญต่อการบริหารจัำดการด้านทรัพยากร

บุคคล โดยก�าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เพ่ือประสิทธิภาพขององค์กร และผลักดันให้พนักงานใช้ศักยภาพ 

อย่างเตม็ทีเ่พื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รภายใต้ 

กฎหมายแรงงานและค�าน่งถ่งหลักสิทธิมนุษยชน และมุ่งบริหาร 

องค์กรให้เป็นสถานท่ีท�างานท่ีดสี�าหรบัพนักงานทุกคน เพื่อขบัเคล่ือน 

องค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจำอย่างย่ังยืน รวมทั�งมุ่งส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจำภายใต้แนว

ความคิด “FIT FUN FAIR” ในการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้

มีความรู้ความสามารถ มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเสมือน

เป็นเจำ้าของกิจำการ สร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย รวมถ่ง 

ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 5G และ Digital Literacy 

เพ่ือให้มีความสมดุลในชีวิตการท�างาน เป็นการจูำงใจำให้พนักงาน

เกิดความผูกพันต่อองค์กร และรักษาไว้ซ่่งบุคลากรท่ีมีความ

รู้ความสามารถ และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมทั�งส่งเสริม

ให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมใหม ่

เพ่ือสร้างเอไอเอสให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านการส่ือสาร 

การจำดักิจำกรรมและการสนับสนนุจำากผูบ้ริหาร ซ่ง่รายละเอียดเพิ่ม

เติมสามารถศ่กษาได้จำากรายงานการพัฒนาธุรกิจำอย่างยั่งยืน 

หัวข้อ “มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจำิทัล” หน้า 21  โดยมีหน่วยงาน

เอไอเอส อะคาเดม่ี รบัผดิชอบในการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน

ทั�งด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) การคิด

ในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการมีกรอบความคิดแบบ

เติบโต (Growth Mindset) เพื่อให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจำ รวมทั�งสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้ผ่านการอบรมสัมมนา

ทั�งแบบออนไลน์และการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน ส่งเสริมความรู้ทั�งใน

รปูแบบทฤษฎแีละกรณศ่ีกษาท่ีเกดิขึ�นจำริง รวมถ่งการจัำดเวิร์คชอ็ป

ให้พนักงานได้ร่วมกันเรียนรู้และท�ากิจำกรรมร่วมกัน นอกจำากนี� 

ยงัมีการก�าหนดเชงินโยบาย ให้พนกังานและหัวหน้างานรบัผิดชอบ 

ก�าหนด Individual Development Plan (IDP) ของพนักงาน 

ในทุก  ๆ  ปี เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ทกัษะ และศกัยภาพท่ีเหมาะสม 

กับต�าแหน่งงานในปัจำจุำบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโต 

ในสายอาชีพของพนักงาน โดยค�าน่งถ่งวัฒนธรรมขององค์กร 

และค่านิยมในการท�างาน เพื่อให้องค์กรเป็นสถานท่ีท�างานท่ีมี 

ความสุข เกิดการเรยีนรู ้สร้างความส�าเรจ็ำแก่พนกังาน และเกิดความ

ภาคภูมิใจำในองค์กร อันจำะช่วยท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจำ 

ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

• คณะกรรมการบริษัทได้จัำดให้มีนโยบายและการวางแผน

สำืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมหาผู้สืบทอด

ต�าแหน่งรับมอบหมายความรับผิดชอบ ตั�งแต่ผู้บริหารระดับสูง 

เช่น ประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานธุรกิจำหลัก 

ซ่่งได้มีการจัำดท�าแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่งท่ี

ส�าคัญท่ัวทั�งองค์กร โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัด

เลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อ

แต่งตั�งเป็น “ผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor)” โดยเน้นพัฒนา

บุคลากรให้มีภาวะผู้น�าและความพร้อมท่ีจำะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว 

นอกจำากนี�ยังได้พจิำารณาหน้าท่ีงานท่ีมีความส�าคัญ โดยเฉพาะ

งานพัฒนาระบบด้านวิศวกรรม และระบบสารสนเทศซ่่งมีการ 
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ว่าจำ้างผู้ให้บริการภายนอกด�าเนินการ โดยได้ก�าหนดมาตรการใน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้และระบบการจัำดเก็บเอกสารของการปฏิบัติ

งานอย่างต่อเน่ืองเพื่อช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น

• ในแตล่ะปคีณะกรรมการบรษิทัรว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสำงูก�าหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร เพื่อสนับสนุนการก�ากับ

ดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่ก�าหนดและเชื่อมโยง 

กับการจำ่ายค่าตอบแทน บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานตั�งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

ประจำ�า พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจำ้าง โดยให้น��าหนัก 

ทั�งด้านปริมาณและคณุภาพอย่างเหมาะสม โดยแบ่งการประเมินผล

เป็นการประเมินการปฏิบัติงานตามเป้าหมายงาน และการประเมิน

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรท่ีแสดงถ่งศักยภาพความ

เป็นผู้น�า รวมถ่งพิจำารณาพฤติกรรมท่ีสอดคล้องตามวัฒนธรรม

องค์กรและประมวลจำริยธรรมธุรกิจำ (Code of Conduct) ทั�งนี� 

ผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน 

ต้องมีการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันกับผู้ ใต้ 

บังคับบัญชาของตน รวมถ่งให ้หัวหน้างานส่ือสารชี�แจำงถ่ง 

ผลประเมินการปฏิบัติงานในเชิงบวกและสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุง

การปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ�น

2. การประเมินความเสำี่ยง (Risk Assessment) 
• เอไอเอสำให้ความสำ�าคัญในการบริหารจัำดการความเส่ีำยงท่ี

เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสำงค์ขององค์กร โดยจัำดให้มี

การบริหารความเส่ีำยงท้ังในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน 

ภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการ

ประสานงานของหน่วยงานบริหารความเส่ียง ซ่่งรายละเอียดเพ่ิม

เติมสามารถศ่กษาได้จำากหัวข้อ “การบริหารความเส่ียง” หน้า 45 

ทั�งนี� ตั�งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 

ให้คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง ท�าหน้าท่ีกลัน่กรอง 

กรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise 

Risk Management Framework) ท่ีส�าคัญได้แก่ นโยบาย 

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถใน

การรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของ

ผลการปฏิบัติงานท่ียอมรับได้ (Tolerance) รวมถ่งแนวทางการ

บริหารความเส่ียงในภาพรวมตลอดจำนทบทวนความเพียงพอ

ของนโยบายการบริหารความเส่ียง ซ่่งก�าหนดโดยคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท อีกทั�ง มีหน้าท่ี 

กล่ันกรองและให้ค�าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับ

ดูแลความเส่ียงในภาพรวม และประเมินความเพียงพอ เหมาะสม

ของการน�าความเส่ียงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์

3. กิจำกรรมการควบคุม (Control Activities) 
• เอไอเอสำก�าหนดมาตรการควบคุมที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

ให้เหมาะสำมกับความเส่ีำยง และคุณลักษณะเฉพาะขององค์กร 

โดยพจิำารณาถ่งสภาพแวดล้อม ความซบัซ้อน ลักษณะและขอบเขต

การปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น นโยบายและ

ระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัำดซื�อ การท�ารายการ

ระหว่างกัน การซื�อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงาน เป็นต้น ตลอดจำนก�าหนดอ�านาจำอนุมัติในการท�ารายการ

ของฝ่ายจัำดการแต่ละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจำกรรมควบคุม

ทั�งประเภทท่ีปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual Control) และระบบ

อัตโนมัติ (Automated Control) ทั�งในเชิงป้องกัน (Preventive 

Control) และเชงิตรวจำหารายการความเส่ียง (Detective Control) 

รวมถ่งการแบ่งแยกหน้าท่ีงานการบันท่กรายการ การอนุมัติให้ 

ความเห็นชอบ และการจัำดการดูแลทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น 

การตรวจำสอบซ่่งกันและกัน ทั�งนี�นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

ต่าง ๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

• เอไอเอสำคัดเลือกและพัฒนากิจำกรรมการควบคุมด้วยระบบ

เทคโนโลยีที่เหมาะสำม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวล

ผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเน่ือง มีความปลอดภัยจำาก 

ผู้ท่ีไม่เก่ียวข้อง รวมถ่งมีการจำัดหา พัฒนา และบ�ารุงรักษาระบบ

สารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อ

โครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ นอกจำากนี� มีการแต่งตั�ง

คณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(Personal Data and Cyber Security Committee) เพื่อก�าหนด 

ทิศทาง แนวทางปฏิบัติ หรือ แนวทางด�าเนินการ รวมถ่งการแก้ ไข 

ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติ หรือ แนวทางด�าเนินการในการบริหาร

จำัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั�งหมด รวมทั�งเพื่อ

สร้างความรูค้วามเข้าใจำให้พนักงานปฏบัิติตามนโยบาย มาตรฐาน 

กรอบการด�าเนินงาน ขั�นตอนการปฏิบัติงาน ค�าแนะน�า รวมถ่ง

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดนบุกรุก 

ขโมย ท�าลาย แทรกแซงการท�างาน หรือโจำรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  

ท่ีอาจำจำะสร้างความเสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจำของบริษัท ตลอดจำน 

ได้จัำดท�านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับปรับปรุง

ล่าสุดเม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่่งนโยบายดังกล่าวบังคับใช้

ร่วมกันทั�งกลุ่มบริษัท เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้มี

ความปลอดภัยสอดคล้องตามข้อก�าหนดของกฏหมาย รวมถ่ง 

ยังได้แต่งตั�งเจ้ำาหน้าท่ีคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection  

Officer : DPO) เพื่อตรวจำสอบการด�าเนนิการของบริษัทท่ีเก่ียวกบั 

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ

กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและ 

จำัดล�าดับชั�นความลับของข้อมูล (Data Classification) ให้มีความ

ถูกต้องตามกรอบการด�าเนินงานของการแบ่งระดับชั�นข้อมูล 
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(Data Classification Procedure) ของบรษัิท ซ่่งมีรายละเอียด

ครอบคลุมถ่งวิธปีฏบัิติในการจัำดเกบ็ ใช้งาน และท�าลายข้อมูลแต่ละ

ประเภทชั�นความลับ โดยรายละเอียดเพิ่มเติม ศ่กษาได้จำาก รายงาน

การพัฒนาธุรกิจำอย่างย่ังยืน หัวข้อ “การปกป้องระบบสารสนเทศ

และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า” หน้า 31-47 นอกจำากนี� 

มีการก�าหนดสิทธิการเข้าถ่งระบบสารสนเทศท่ีส�าคัญ เช่น ระบบ

เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ

ฐานข้อมูล เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจำน รวมถ่งจัำดให้มีหน่วยงาน

เฉพาะในการติดตามตรวจำจัำบการละเมิดสิทธิ การบุกรุกเข้าระบบ

ต่าง ๆ  ด้วยเคร่ืองมือลักษณะอัตโนมัติเพื่อให้มีการติดตามได้อย่าง

ต่อเน่ือง รวมทั�งการแจำ้งเหตุให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบและด�าเนินการ

ได้อย่างเหมาะสม

• คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีหน้าท่ีชี้แจำงจำุด 

มุ ่งหมายและวิธีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้

บุคลากรที่รับผิดชอบรับทราบและน�าไปปฏิบัติ นอกจำากนี� มี

การน�าหลักการควบคมุภายในตามแนวทางโมเดลสามด่าน (Three 

Lines Model) ท่ีเอื�อต่อการก�ากับดูแลและการบริหารความเส่ียง

ท่ีแข็งแกร่งให้กับบริษัท มาใช้กับทุกหน่วยงานในฐานะบทบาทใน

ด่านท่ี 1 (First Line Roles) ด่านท่ี 2 (Second Line Roles) และ

หน่วยงานตรวจำสอบภายใน ในฐานะบทบาทในด่านท่ี 3 (Third Line 

Roles) เพื่อมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริม

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและลดความเส่ียงให้อยู่

ในระดับท่ียอมรับได้อย่างทันเวลา

4. สำารสำนเทศและการสำื่อสำาร (information &  
Communication)
• เอไอเอสำให้ความสำ�าคัญต่อสำารสำนเทศที่ มีคุณภาพ เพื่อ

สำนับสำนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

สามารถรวบรวมและประมวลข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วนและทันเวลารวมทั�งจัำดให้มีระบบเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 

ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการประมวลข้อมูล

จำ�านวนมากเป็นข้อมูลเพ่ือการบริหารจัำดการที่ใช้ ได้ ทันเวลา และ

ทันต่อการแข่งขัน (Big Data Analysis) โดยค�าน่งถ่งต้นทุนและ

ประโยชน์ท่ีจำะได้รับ

• เอไอเอสำจัำดท�ารายงานข้อมูลท่ีสำ�าคัญเสำนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจำารณาอย่างเพียงพอสำ�าหรับใช้ประกอบการตัดสำินใจำ 

หรือ พจิำารณาก่อนการประชมุคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามท่ี

กฎหมายก�าหนดอย่างสม�า่เสมอ รวมทั�งจำดัให้มรีายงานการประชมุ

คณะกรรมการท่ีมีรายละเอียดตามสมควรและจัำดเก็บเอกสาร

ส�าคัญโดยเลขานุการบริษัท เพ่ือให้สามารถตรวจำสอบย้อนหลังได้

• เอไอเอสำจำัดให้มีระบบการสืำ่อสำารภายในบริษัทที่มีคุณภาพ โดย

มีหน่วยงานกลางที ่รบัผิดชอบด้านการส่ือสารการก�าหนดกลยุทธ์ 

และบริหารการส่ือสารภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านช่องทางท่ี

หลากหลาย อาทิ ช่องทาง AIS DooDi Web Portal แอปพลิเคชัน 

ระบบ Microsoft Teams การส่ือสารผ่าน SMS หรือ อีเมล และ

ผ่านตัวแทนกลุ่มพนักงาน (People Champion) เพ่ือน�าข้อมูล

ข่าวสารไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจำภายใน รวมทั�งมีช่องทาง

พิเศษ อาทิ การจัำดสถานีอุ่นใจำ Podcast ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็น 

ช่องทางให้พนักงานได้ใกล้ชิดผู้บริหารผ่านระบบ AIS LearnDi 

และการจัำด Virtual Town Hall ถ่ายทอดสดให้พนักงานทั�งองค์กร

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญโดยท่ัวกัน เพ่ือให้มีการแบ่งปัน

และได้รับข้อมูลท่ีจำ�าเป็นท่ัวทั�งองค์กร นอกจำากนี� ยังจัำดให้มีช่อง

ทางการสื่อสารผ่านระบบ Board Portal และหน่วยงานเลขานุการ

บริษัท ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะ

กรรมการชุดย่อย

• เม่ือกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ผู้มีสำ่วนได้เสำียของ

บริษัท รวมถึงบุคคลภายนอก พบเห็นการกระท�าผิดและการ

ท�าทจุำริต สำามารถแจ้ำงข้อมลูผ่านช่องทางต่าง ๆ  ท่ีบริษทัก�าหนด

ในนโยบายการให้ข้อมูลการทจุำริต การกระท�าผิด และการคุม้ครอง

ผู้ให้ข้อมูล หรือแจำ้งไปยังคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความ

เส่ียงที่ AuditandRiskCommittee@ais.co.th หรือ ประธานเจำ้า

หน้าท่ีบริหาร หรือ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล 

e-mail: HR-Nokweed@ais.co.th หรอื หัวหน้าหน่วยงานตรวจำ

สอบภายใน e-mail: nokweed@ais.co.th หรือ เลขานุการบริษัท 

ท่ี Companysecretary@ais.co.th และ Nokweed Hotline 

หมายเลข 020293333 ซ่่งผู้แจำ้งข้อมูลจำะได้รับการคุ้มครองภายใต้ 

นโยบายการให้ข้อมูลการทุจำริต การกระท�าผิด และการคุ้มครอง 

ผู้ ให้ข้อมูล ทั�งนี�  เอไอเอสมีการส่ือสารเรื่องราวการกระท�า

ผิดและการทุจำริต ท่ี เคยเกิดขึ�นพร้อมบทลงโทษโดยไม่ ได้

ระบุชื่อผู้กระท�าผิด เพื่อให้พนักงานตระหนักถ่งผลของการ 

กระท�าผิดและการทุจำริต

• เอไอเอสำจัำดให้มีกระบวนการส่ืำอสำารข้อมูลกับผู้มีสำ่วนได้เสีำย

ภายนอกองค์กร ผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัท และหน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถ่งมีช่องทางให้สามารถสอบถาม เสนอแนะ

ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท 

5. กิจำกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
• ฝ่ายจัำดการและหัวหน้างานของเอไอเอสำมีหน้าที่ก�าหนดกลไก 

ต่าง ๆ  ในการติดตามประสำิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

เช่น การประชุมติดตาม การสอบทานข้อมูลท่ีผิดปกติ รวมถ่ง

การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self- 

Assessment) โดยมีหน่วยงานตรวจำสอบภายในท�าหน้าท่ี 

ตรวจำประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่าง 
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เป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจำสอบต่อคณะกรรมการตรวจำ

สอบและก�ากับความเส่ียงเป็นประจำ�าทุกเดือน โดยคณะกรรมการ

ตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

ต่อคณะกรรมการบริษทัรบัทราบรวมทั�งประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี 

เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายในเป็นประจำ�าทุกไตรมาส

• เม่ือพบขอ้บกพรอ่งของระบบการควบคุมภายในท่ีมีสำาระสำ�าคญั 

ฝ่ายจำัดการจำะมีการวิเคราะห์หาสำาเหตุของข้อบกพร่อง และ

ก�าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อด�าเนินการแก้ ไขอย่างทันท่วงที โดย

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกต ิ

ท่ีฝ่ายจัำดการและหน่วยงานตรวจำสอบภายในต้องส่ือสารให ้

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงทราบทันทีไว้อย่าง

ชัดเจำน เช่น ประเด็นที่มีมูลค่าความเสียหายจำ�านวนมาก กระทบต่อ

ชือ่เสียงของบริษทั การฝ่าฝืนกฎหมาย การไม่ปฏบัิติตามมาตรการ

ควบคุมท่ีส�าคัญ หรือประเด็นท่ีอาจำเกิดจำากการทุจำริต เป็นต้น  

โดยหน่วยงานตรวจำสอบภายใน และหน่วยงานอ่ืนท่ี ได้รับมอบ

หมายมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ ไขของฝ่ายจัำดการต่อ 

ความผิดปกติท่ีตรวจำพบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจำสอบ

และก�ากับความเส่ียงจำนกว่าจำะมีการแก้ ไขเสร็จำสิ้น

การตรวจำสำอบภายใน

นายมนตรี คงเครือพันธุ์ ได้รับการแต่งตั�งให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจำ

สอบภายใน เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 โดยเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจำในกจิำกรรม

และการด�าเนินงานของบริษัทเพียงพอท่ีจำะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่าง

เหมาะสม ทั�งนี� การพิจำารณาและอนุมัติ แต่งตั�ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจำสอบภายใน จำะต้องได้รับความเห็นชอบ

จำากคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง

โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจำสอบภายใน

ปรากฎในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร หน้า 133

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจำสำอบ
ภายในและหน่วยงานตรวจำสำอบภายใน
1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจำสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง ซ่่งก�ากับดูแลให้หน่วยงานตรวจำ

สอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เท่ียงธรรม มีจำรรยาบรรณ 

และปฏิบัติหน้าท่ีเย่ียงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจำสอบ

ภายใน และรายงานต่อประธานเจำ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหาร

หน่วยงาน

2. หน่วยงานตรวจำสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความอิสระ โดยปฏบัิติงาน 

ภายใต้กฎบัตรของหน่วยงานตรวจำสอบภายใน ซ่่งได้ก�าหนดภารกิจำ 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ�านาจำ และหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ

แนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจำน โดยมีการทบทวนให้เหมาะสม 

อยู่เสมอ

3. หน่วยงานตรวจำสอบภายในท�าหน้าท่ีให้ความเชื่อม่ัน (Assurance 

Service) และให้ค�าปรึกษา (Consulting Service) โดยการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

บริหารความเสี่ยง และการก�ากับดูแลกิจำการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัท

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจำ

4. หน่วยงานตรวจำสอบภายในจำัดท�าแผนงานตรวจำสอบภายใน

ประจำ�าปี สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ระดับความเส่ียง

ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่่งเป็นไปตามหลักการใช้ความเสี่ยงเป็นพื�นฐาน 

(Risk-Based Approach) ท่ีมุ ่งเน้นความเส่ียงส�าคัญท่ีส่งผล 

กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจำ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดย

ในปี 2564 แผนงานตรวจำสอบภายในมุ่งเน้นตรวจำประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงานท่ีเป็นจำุดควบคุมท่ีส�าคัญในเชิงป้องกัน ตลอดจำน 

การตรวจำสอบด้านการป้องกันการทุจำริตและตรวจำประสิทธิผลของ

ระบบการประเมินการควบคมุโดยตนเองของฝ่ายจำดัการ โดยแผนงาน 

ตรวจำสอบได้รับการอนุมัติจำากคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับ

ความเส่ียง และหน่วยงานตรวจำสอบภายในมีหน้าท่ีรายงานผล 

การตรวจำสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีพบจำาก

การตรวจำสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยง 

เพื่อพจิำารณาอย่างสม�่าเสมอเป็นประจำ�าทุกเดือน

5. นอกจำากนี� หน่วยงานตรวจำสอบภายในยังปฏบัิติหน้าท่ีเป็นเลขานุการ

ของคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง เพื่อสนับสนุนให้

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง สามารถด�าเนินการ

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และปฏิบัติหน้าท่ีในการ

รับข้อร้องเรียนการกระท�าผิดและการท�าทุจำริตจำากพนักงานภายใน

และบุคคลภายนอก ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลตรวจำสอบข้อเท็จำจำรงิ

เป็นไปตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจำริต การกระท�าผิด และการ

คุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจำสอบและ

ก�ากับความเส่ียงพิจำารณาทุกเดือน
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6. นอกเหนือจำากกิจำกรรมการตรวจำสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจำสอบภายในยังปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ เช่น การให้ค�าปรึกษาแนะน�า

แก่ฝ่ายจำัดการ ในด้านการควบคุมภายใน ด้านจำริยธรรมธุรกิจำ  

ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียง เพื่อป้องกัน

การบ่ันทอนความเป็นอิสระจำากฝ่ายจัำดการ

7. หน่วยงานตรวจำสอบภายในประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก 

เพื่อให้ขอบเขตของงานตรวจำสอบครอบคลุมทุกความเส่ียงท่ีมีสาระ

ส�าคัญอย่างเหมาะสม

8. หน่วยงานตรวจำสอบภายในย่ดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงาน

วิชาชีพตรวจำสอบภายในตามมาตรฐานสากล และมีการทบทวน

กฎบัตรและคู ่มือการปฏิบัติงานตรวจำสอบอย่างสม�่าเสมอ โดย

มีการประเมินคุณภาพการตรวจำสอบภายใน โดยการประเมิน 

ด้วยตนเองเป็นประจำ�าทุกปี และได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

จำากภายนอกทุก 5 ปี ทั�งนี�เพื่อตรวจำสอบว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติงาน

เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน โดย 

ส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง  

และระบบการก�ากับดูแลท่ีดี ซ่่งผลการประเมินจำากผู้ประเมินอิสระ

ภายนอกท่ีผ่านมาจำ�านวน 2 ครั�ง สรปุได้ว่าหน่วยงานตรวจำสอบภายใน

ของเอไอเอสได้ปฏบัิติงานตามมาตรฐานสากล และมีคณุภาพในระดับ

มาตรฐานเม่ือเทียบกับหน่วยงานตรวจำสอบภายในอ่ืนท่ัวโลกท่ีเป็น 

มืออาชีพ ส�าหรับในปี 2564 ซ่่งเป็นรอบการประเมินจำากผู้อิสระ

ภายนอกครั�งที่ 3 จำะทราบผลการประเมินภายในไตรมาส 2/2565

กิจำกรรมตรวจำสำอบภายในในปีทีผ่่านมา และแผนงาน
ในอนาคต
1. การสำนับสำนุนฝ่ายจัำดการน�าระบบการควบคุมภายในมาปรับใช้

อย่างมีประสำิทธิภาพและกระตุ้นให้มีการตรวจำสำอบการปฏิบัติ

งานด้วยตนเอง

 หน่วยงานตรวจำสอบภายใน ส่งเสริมให้เอไอเอสและบรษิทัย่อยมีความ

เข้าใจำและสามารถน�าระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 

2013 และแนวทางโมเดลสามด่าน (Three Lines Model) มาปรับใช ้

อย่างจำริงจัำงและมีประสิทธิผล โดยการจัำดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) ร่วมกับฝ่ายจำัดการเพ่ือหาแนวทางจำัดการประเด็น

ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน เป็นการสนับสนุนให้ฝ่าย

จำัดการเป็นผู้ตรวจำสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Business 

Audit) รวมทั�งหน่วยงานตรวจำสอบภายในได้พัฒนาเครื่องมือ  

โดยสร้าง Second Line Roles Website เพ่ือให้ฝ่ายจำัดการใช ้

ในการตรวจำสอบได้ด้วยตนเอง ตามหลกัการการประเมินการควบคมุ

ภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) 

2. การส่ำงเสำริมการตระหนกัรูท้างด้านจำริยธรรมธุรกิจำและความเส่ีำยง 

ด้านทุจำริตให้พนักงานในองค์กร

 ในปี 2564 หน่วยงานตรวจำสอบภายในร่วมส่งเสริมให้พนักงาน 

ได้ตระหนักและมีความเข้าใจำในเรื่องจำริยธรรมธุรกิจำและความเส่ียง

ด้านทุจำริต เพ่ือให้ปฏิบัติตนได้สอดคล้องตามประมวลจำริยธรรม

ธุรกิจำ และนโยบายการให้ข้อมูลการทุจำริต การกระท�าผิด และการ

คุม้ครองผู้ให้ข้อมลู โดยการจำดัให้ความรูเ้ชงิปฏบัิติการ (Workshop) 

ให้กับกลุ่มผู้บริหารที่ได้รับการปรับต�าแหน่ง และสื่อสารเรื่องราวการ

ทุจำริตเชิงป้องกันผ่านช่องทางส่ือสารภายในของบริษัท รวมถ่งมีการ

จำัดท�าขอบเขตความเส่ียงด้านการทุจำรติทั�งภายในและภายนอก

3. ปรบัเปลีย่นกระบวนการตรวจำสำอบภายในเพื่อปรบัตวัเข้าสำูย่คุดจิำิทลั

 หน่วยงานตรวจำสอบภายในได้เริ่มพัฒนาระบบการตรวจำสอบโดยใช้

กระบวนการท�างานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: 

RPA) ตั�งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลจำากฐาน

ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทแทนเจำ้าหน้าท่ีตรวจำสอบภายใน รวมทั�งใช้ 

Data Analytics Tool เข้ามาผสมผสาน เพือ่ให้กิจำกรรมการตรวจำ

สอบภายในมีความรวดเร็วและแม่นย�ามากยิ่งขึ�น รวมทั�งช่วยเตือน

ภัยทางธุรกิจำล่วงหน้าให้กับบริษัทฯ เม่ือพบข้อบ่งชี�ความเส่ียงและ

ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน และอยู่ระหว่างพัฒนาให้

เป็น Machine Learning ต่อไป นอกจำากนี� ได้ส่งเสริมวัฒนธรรม

ด้าน Digital-First Mindset โดยได้พัฒนาระบบ Automated 

Audit Platform (AAP) ส�าหรับใช้ในกระบวนการตรวจำสอบภายใน

ทั�งหมด ตั�งแต่การระบุและประเมินความเส่ียง การจำัดท�าแนวการ

ตรวจำสอบ (Audit Program) การใช้ RPA เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 

อัตโนมัติ การจัำดท�ากระดาษท�าการ การจัำดท�าและจัำดส่งรายงาน 

การตรวจำสอบในรูปแบบ e-Report การส�ารวจำความพึงพอใจำต่อ

หน่วยงานตรวจำสอบภายในในรปูแบบ electronic รวมถง่การติดตาม

ผลการปรับปรุงแก้ ไขต่อประเด็นท่ีตรวจำพบ นอกจำากนี� ได้ปรับ 

รูปแบบการท�างานตรวจำสอบภายในให้รองรับกับช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อเน่ืองมาจำากปี 2563 โดย

การท�างานแบบ Work from Anywhere และน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ให้สามารถท�างานในรูปแบบ Online ได้ทุกท่ีทุกเวลา เช่น การประชุม

ทางไกลผ่านระบบ Microsoft Teams การส่ง Memo Online ด้วย 

ระบบ eMemo หรอื การเข้าถ่งข้อมูลและโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ  

จำากระยะทางไกล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด  

โดยพนักงานตรวจำสอบภายในทุกคนต้องปฏิบัติตามกรอบการ

ด�าเนินงานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber  

Security Framework) และกรอบการด�าเนินงานการจำดัชั�นความลับ 

ของข้อมูล (Data Classification Framework) อย่างเคร่งครัด
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4. ปรับเปล่ียนบทบาทสูำ่การเป็น Trusted Advisor 

 ตั�งแต่ปี 2561 หน่วยงานตรวจำสอบภายใน ให้ความส�าคัญกับ 

ลักษณะงานให้ค�าปรึกษามากขึ�น ครอบคลุมการสอบทานให้ครบ 

ทุกระบบงานทั�งด้านประกันรายได้ (Revenue Assurance) ด้าน 

รายจำ่าย รวมถ่งการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของ

หน่วยงานก�ากับดูแล เช่น ระบบงานขายและการตลาด ระบบการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระบบการจัำดเก็บเงิน ระบบงาน

วิศวกรรม ระบบงานกฎหมาย เป็นต้น โดยการใช้ RPA เป็นเครื่องมือ 

การวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้กับบทบาท 

ในด่านที่ 2 ขององค์กร (Second Line Roles) ให้เป็นพื�นฐาน 

การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ�น เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Trusted Advisor ตาม 

Internal Audit Roadmap และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบท่ีสามารถ 

Predictive Risk Insight และ Emerging Risk Alert แจำ้งเตือน 

เพื่อบ่งชี�ความเส่ียงก่อนท่ีความเสียหายจำะเกิดขึ�น 

การฝึกอบรมและพัฒนาด้านการตรวจำสำอบภายใน
1. ติดตามความรู้ แนวปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานสำากลท่ีทันสำมัย  

ท่ีมีการประกาศใหม่น�ามาปรับใช้ในการท�างาน

 เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจำสอบภายในของบริษัทให้ทันสมัย  

หน่วยงานตรวจำสอบภายในจำึงได้มีการติดตามแนวปฏิบัติด้าน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร

ความเส่ียง ระบบการก�ากับดูแลท่ีดี และแนวปฏิบัติอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจำของบริษัท ของสถาบันวิชาชีพชั�นน�าทั�งในและต่างประเทศ เพ่ือ

น�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจำสอบของบริษัทให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและทันสมัย 

2. สำ่งเสำริมการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ (Integrated Audit) และ

ค่านิยมการสำร้างสำรรค์แนวทางการตรวจำสำอบรูปแบบใหม่ ๆ

 หน่วยงานตรวจำสอบภายในส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีม

งานตรวจำสอบภายในให้สามารถตรวจำสอบได้ทุกด้าน (Integrated  

Audit) และมีการมุ ่งเน้นพัฒนาให้เจำ้าหน้าท่ีตรวจำสอบภายในมี 

ค่านิยมในการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจำสอบรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีมี

ประสิทธิผลยิ่งขึ�นอยู่เสมอ

3. การพัฒนาตนเองตามกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้ความ

สำามารถด้านตรวจำสำอบภายใน

 หน่วยงานตรวจำสอบภายในสนับสนุนให้เจำ้าหน้าที่ตรวจำสอบภายใน

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ  

ท่ีจำ�าเป็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ในปีท่ีผ่านมา ได้จัำดท�าแผน

พัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของงาน 

ตรวจำสอบภายใน อ้างอิงตามกรอบการพัฒนาความรู้และความ

สามารถของ The Institute of Internal Auditors (The IIA) แบ่งเป็น

3.1 ความรู ้ความสามารถพื�นฐานการปฏิบัติงานตรวจำสอบ  

Core Competency 

3.2 ความรู ้ความสามารถเฉพาะบทบาทหน้าที่  Essential  

Competency

 โดยตั�งเป้าหมายให้พนักงานแต่ละคนได้รับการอบรมเฉลี่ยปีละ 

12 วัน ตามกลยุทธ์ท่ีก�าหนดไว้

4. การได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพตรวจำสำอบหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องเพื่อ

สำร้างมืออาชีพด้านงานตรวจำสำอบภายใน

 นอกจำากนี�มีการกระตุ้นและสนบัสนุนให้พนกังานเกิดความเชีย่วชาญ

ด้านวิชาชีพตรวจำสอบภายในเย่ียงมืออาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตร

ทางวิชาชีพตรวจำสอบหรอืวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ปัจำจำุบันมีเจำ้าหน้าท่ี

ตรวจำสอบภายใน 17 คน จำากเจำ้าหน้าท่ีตรวจำสอบภายในทั�งหมด  

49 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ท่ีมีวุฒิบัตรทางวชิาชีพต่าง ๆ รวม  

36 วุฒิบัตร ดังนี�
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วุฒิบัตร รายละเอียดหลักสูำตรโดยสัำงเขป
จำ�านวนเจำ้าหน้าที่ตรวจำสำอบ
ภายในท่ี ได้รับการรับรอง 

(คน)

ผู้ตรวจำสอบภายในรับอนุญาตสากล  (Certified Internal Auditor: CIA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการตรวจำสอบภายใน ซ่่งทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจำสอบภายใน และความเข้าใจำ 
ในงานตรวจำสอบภายใน ความเส่ียง และเรือ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในปัจำจุำบัน

7

ผู้ตรวจำสอบระบบสารสนเทศสากล (Certified Information System Auditor: 
CISA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรส�าหรับผู ้ท่ีประกอบวิชาชีพด้านการตรวจำสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของ 
ระบบสารสนเทศ ท่ีต้องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นท่ีรับรู้ต่อบุคคลในวงการในระดับสากล

4

ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(Certified Information Systems Security Professional: CISSP)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรส�าหรับผู้ท่ีมีความเข้าใจำศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยทั�ง 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

ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจำัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว 
(Certified Data Privacy Solutions Engineer: CDPSE)

เป็นวุฒบิตัรส�าหรบัผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคนิคในการประเมิน การสร้าง และการพฒันากระบวนการจำดัการข้อมลูความเป็นส่วน
ตัวให้กับองค์กร โดยจำะช่วยลดความเส่ียงที่อาจำจำะเกิดขึ�น และท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสากล

1

ผู้เชี่ยวชาญให้ความเช่ือมั่นด้านการบริหารความเส่ียง
(Certification in Risk Management Assurance: CRMA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตรท่ีออกแบบส�าหรับผู้ตรวจำสอบภายในหรือเจำ้าหน้าที่บริหารความเส่ียงท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและประสบการณ์ในการ
ให้ความเชื่อม่ันด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการก�ากับดูแล การให้ความเชื่อม่ันด้านคุณภาพ หรือการประเมินการ
ควบคมุด้วยตนเอง ซ่่งเป็นการแสดงให้เห็นถ่งความสามารถในการประเมนิสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากับดแูลองค์กร 
และการประเมินความเส่ียงท่ัวทั�งองค์กร รวมถ่งการให้ค�าปรึกษาและการให้ความเชื่อมั่นในเรื่องดังกล่าว

8

ผู้ตรวจำสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Audit of 
Thailand: CPIAT)

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจำสอบภายในของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านการตรวจำสอบภายใน 1

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA)
ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับการขึ�นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านวิชาการบัญชี การสอบบัญชี 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำัดท�าและ
ตรวจำสอบบัญชี

6

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA) ประเทศไทย เป็นผู้ที่มีความรู้วิชาการบัญชี วชิาการสอบบัญชี และความรู้เก่ียวกับประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1
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วุฒิบัตร รายละเอียดหลักสูำตรโดยสัำงเขป
จำ�านวนเจำ้าหน้าที่ตรวจำสำอบ
ภายในท่ี ได้รับการรับรอง 

(คน)

ผู้ตรวจำ/ผู้น�าการตรวจำมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจำัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยส�าหรับสารสนเทศ (Information Security Management 
Systems Auditor/Lead Auditor: ISO/IEC 27001:2013)

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานส�าหรับผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจำในข้อก�าหนดในมาตรฐานระบบการบริหารจัำดการความม่ันคง
ปลอดภัยส�าหรับสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 รวมถ่งหลักการปฏิบัติเพื่อรักษาความม่ันคงปลอดภัยส�าหรับ
สารสนเทศ และหลักการพื�นฐานของการตรวจำประเมินต่าง ๆ เพื่อด�าเนินการตรวจำสอบกระบวนการตามมาตรฐาน 
ISO27001:2013

3

ผู้ตรวจำ/ผู้น�าการตรวจำมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012 ระบบบริหารจำัดการ
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ (Business Continuity Management System  
Auditor/Lead Auditor: ISO 22301:2012)

วุฒบัิตรรบัรองมาตรฐานส�าหรบัผูท่ี้มคีวามรู ้ความเข้าใจำและจำดัล�าดบัความส�าคญัภยัคกุคามต่อธรุกิจำตามมาตรฐานสากล
เพื่อความต่อเน่ืองทางธุรกิจำ และเพื่อด�าเนินการตรวจำสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 22301:2012

2

ผู้ตรวจำ/ผู้น�าการตรวจำมาตรฐาน ISO/IEC 14001:2015 ระบบการจัำดการ 
ส่ิงแวดล้อม (CQI and IRCA Certified ISO 14001:2015 Lead Auditor)

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานส�าหรับผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจำในระดับผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค�าแนะน�าการบริหารจัำดการเพื่อปกป้อง
ส่ิงแวดล้อม ป้องกันมลภาวะ และปฏิบัติตามพันธกิจำต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐานสากล 
ISO14001:2015

1

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีของไมโครซอฟ
(Microsoft Certified Professional: MCP)

เป็นวุฒิบัตรส�าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟ โดยมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัำดการ Server,  
Desktop, Database และเป็นผู้พัฒนาระบบ (Developer)

1

 โดยเจำ้าหน้าท่ีตรวจำสอบภายในอีกจำ�านวนหน่่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ ได้รับวุฒิบัตร CIA CISA CDPSE และ CFE (Certified Fraud Examiners) เพิ่มขึ�นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนงานตรวจำสอบภายในแบบมืออาชีพ

ตามมาตรฐานสากล
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจำสำอบและก�ากับความเสำี่ยงต่อการท�ารายการระหว่างกัน

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงต่อการท�ารายการระหว่างกัน 

 ประจำ�าปี 2564

เรียน เลขาธิการ

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดการท�ารายการระหว่างกัน 

ข้าพเจำ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี� ในฐานะคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” ขอแจำ้ง

ให้ท่านทราบว่า ตามท่ีบริษัทได้มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจำมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันส�าหรับปี 2564 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีแนบนั�น

คณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยงได้พิจำารณาแล้ว มีความเห็นว่า ฝ่ายจำัดการได้ท�ารายการดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ

ดังเช่นท่ีท�ากับบุคคลภายนอกท่ัวไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจำนั�น ๆ แล้ว

 

จำึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย)

ประธานกรรมการตรวจำสำอบและก�ากับความเสำี่ยง

ท่ี AIS-ARC 006/2565  7 กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ วาจำาสิทธิ์)

กรรมการตรวจำสำอบและก�ากับความเสำี่ยง

(นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จำูเนียร์)

กรรมการตรวจำสำอบและก�ากับความเสำี่ยง
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รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง

กัน โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการตามธรุกิจำปกติของบริษทัและบริษัท

ย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไป

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรพัย์ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมัติในหลักการเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2551 ให้ฝ่ายจัำดการมี

อ�านาจำเข้าท�ารายการระหว่างกันท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปหากธุรกรรม

เหล่านั�นมขีอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ิญญชูนจำะพึงกระท�า

กับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจำต่อรองทางการ

ค้าที่ปราศจำากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

ขั�นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั�น บริษัทจำะย่ดแนวปฏิบัติ

เช่นเดยีวกันกับการท�ารายการอ่ืน ๆ  ท่ัวไป โดยมีการก�าหนดอ�านาจำของผู้

มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินท่ีก�าหนด นอกจำากนั�น คณะกรรมการตรวจำสอบ

และก�ากับความเส่ียงยังท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการท�ารายการระหว่าง

กันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเป็นประจำ�าทุกไตรมาส 

เพื่อขจัำดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยย่ดถอืประโยชน์

ของบริษัทโดยรวมเป็นส�าคัญ 

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจำะเป็นรายการท่ีด�าเนินการตาม

ปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื�อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาด

ของธุรกิจำ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจำการหรือ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน

ส�าหรับงวดบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย

มีรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน โดยผู้ตรวจำสอบบัญชีของบริษัทได้เปิด

เผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจำสอบและคณะกรรมการ

ตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงท�าหน้าท่ีสอบทานแล้ว และมีความเห็นว่า 

รายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการท�ารายการอย่างสมเหตุสมผล 

และเป็นไปในทางการค้าปกติ  โดยบริษัทได้คิดราคาซื�อ-ขายสินค้า  

และบริการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล มีการ 

เปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจำนั�น ๆ แล้ว โดยมีเง่ือนไข 

ต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งสำ์ จำ�ากัด (มหาชน) 
(อินทัช)/
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน
ร้อยละ  40.45

-  กรรมการบริษัทร่วมกัน:
1. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
2. นายกานต์ ตระกูลฮุน
3. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
4. นายสมิทธ์ พนมยงค์
5. นางสาวจีำน โล เงี�ยบ จำง
6. นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี�

บริษัทย่อยมีการช�าระค่าบริการและช�าระ
ดอกเบี�ยจำ่ายจำากรายการหุ้นกู้ระยะยาว
แก่อินทัช
ขณะท่ีบริษัทย่อยได้ให้บริการและจำ�าหน่าย 
โทรศัพท์เคล่ือนที่แก่อินทัช 

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ 1.20 7.01 1.20 3.24 1.20 3.64 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจำัดจำ�าหน่ายโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. รายได้อ่ืน 0.38 0.43 - - - -
3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน 0.44 3.86 0.11 1.12 0.11 1.26

ซื�อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน 4.41 4.53 7.04 6.35 4.25 4.25 บริษัทย่อยช�าระค่าบริการและช�าระดอกเบี�ยจ่ำายให้แก่อิน

ทัชในอัตราเดียวกันกับการจำ่ายให้ผู้ให้บริการรายอ่ืน2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน 1.20 1.56 0.93 1.09 0.89 0.89
3. ดอกเบี�ยจำ่าย - 1.76 - 1.52 0.14 0.27
4. หุ้นกู้ - 51.50 - 15.00 - -

2. กลุ่มบริษัท บริษัท กัลฟ์  เอ็นเนอร์จำี 
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�ากัด (มหาชน) (กัลฟ์)
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัช ร้อยละ 42.25

-  กรรมการบริษัทร่วมกัน:
1. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
2. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
3. นายสมิทธ์ พนมยงค์

บริษัทย ่อยได ้ ให ้บริการและจำ�าหน่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแก่กลุ่มกัลฟ์

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - - - - - 27.28 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจำัดจำ�าหน่ายโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - - - - - 21.13
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

3. บริษัท ไทยคม จำ�ากัด (มหาชน)
(ไทยคม)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อย
ละ 41.13

บริษัทย่อยต้องช�าระค่าตอบแทนส�าหรับการ
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder)  
จำากไทยคม ถ่งวันท่ี 19 พฤศจำิกายน 2564  
ในอัตรา 92,800 USD/เดือน และต้องช�าระ 
ค่าตอบแทนส�าหรับการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ผ่านดาวเทียม ถ่งวันท่ี 19 พฤศจิำกายน 2565 ใน
อัตรา 7,200 USD/เดือน
ขณะท่ีบริษัทย่อยมีการให้บรกิารโทรศัพท์ทั�งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ รวมถ่งได้จำ�าหน่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแก่ไทยคม 

ไทยคมเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
รายเดียวในประเทศไทย

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 6.63 - 8.01 - 5.03 บริษัทย ่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัำดจำ�าหน่าย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแก่ ไทยคมในอัตราเดียวกันกับ
ลูกค้าท่ัวไป

2. รายได้อ่ืน 0.19 0.96 - - - -
3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน 0.17 2.56 - 2.21 - 1.96

ซื�อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 55.81 - 53.11 - 44.61 บริษัทย่อยช�าระค่าบริการและช�าระดอกเบี�ยจ่ำายให้แก่

ไทยคมในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 4.92 - 5.83 - 3.51
3. ดอกเบี�ยจำ่าย - 0.08 - 0.41 0.21 0.81
4. หุ้นกู้ - 0.90 - - - -

5. ซื�อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อ่ืน - 2.14 - 0.30 - -
6. หนี�สินสัญญาเช่า - - - - - 21.31

4. กลุ่มบริษัท SingTel Strategic
Investments Private Limited 
(SingTel)/
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทร้อยละ 23.31

บริษัทย่อยท�าสัญญากับบริษัทในกลุ่ม
SingTel ดังนี�
- บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่างประเทศ (IR) 
- บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง
   ประเทศ(IPLC) และบริการเสริม (Content)

การท�าสัญญาให้บริการ ซ่่งเป็นราคาท่ีต่างฝ่ายต่าง
ก�าหนดในการเรียกเกบ็จำากลูกค้า ซ่ง่บริษทัคดิจำากผู้
ให้บริการรายอ่ืน

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 125.17 - 52.20 - 22.31 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR และค่าบริการเสริม

(Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บรกิารรายอ่ืน2. รายได้อ่ืน - 3.83 - 4.86 - -
3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน 0.42 40.62 0.42 15.55 0.43 21.96

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 280.92 - 257.92 4.66 188.36 บริษัทย่อยช�าระค่า IPLC, ค่า IR, ค่าบริการเสริม 
(Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บรกิารรายอ่ืน2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน 8.82 33.11 8.28 46.04 59.18 98.01

3. ดอกเบี�ยจำ่าย - - - 0.34 - 0.26
4. หนี�สินสัญญาเช่า - - - 13.30 - 14.58
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

5. บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นสำ์ แอนด์ 
เซอร์วิสำ จำ�ากัด  (ไอทีเอเอสำ)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ร้อยละ 100

บริษัทย่อยว่าจำ้างไอทีเอเอสในการดูแลจำัดการ
และพัฒนาระบบ SAP 
ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่
ไอทีเอเอส

ไอทีเอเอสให้บริการเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรม 
และการดูแลจำดัการระบบ SAP รวมถง่ค่าบ�ารงุรกัษา 
มีบริการที่ดี รวดเร็ว และราคาสมเหตุสมผล 

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 1.61 - 0.56 - 0.04 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. รายได้อ่ืน 0.04 0.15 - 0.02 - 12.10
3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน 0.04 0.55 - - - -

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 142.84 - 56.70 - - บริษัทย่อยช�าระค่าที่ปรึกษาให้แก่ไอทีเอเอส โดย
อัตราค่าบริการขึ�นอยู่กับลักษณะงานและระดับของ
ท่ีปรึกษาโดยเป็นอัตราเดียวกันกับราคาของบริษัท
ท่ีปรึกษาระบบ SAP รายอ่ืน  

2. ซื�อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อ่ืน - 66.43 - 35.83 - -
3. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 55.32 - 35.03 - -

6. บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น 
จำ�ากัด  (ทีเอชเอไอเอไอ)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยทางอ้อม

บริษัทย่อยว่าจ้ำางให้ทีเอชเอไอเอไอเป็นส่ือโฆษณา
ผ่านช่องสัญญาณจำานดาวเทียม 
ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่แก่ทีเอชเอไอเอไอ

ทีเอชเอไอเอไอมคีวามช�านาญในการบริการสือ่โฆษณา 
บริการขายเนื�อหา (Content) ผ่านช่องสัญญาณ
จำานดาวเทียม รวมถ่งเป็นผู้จำ�าหน่ายอุปกรณ์จำาน
รับสัญญาณดาวเทียม  

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 0.04 - 0.95 - 0.26 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. รายได้อ่ืน - 0.03 - - - -
3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - 0.03 - 0.82 - 0.02

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 2.31 - 3.00 - 1.07 บริษัทย่อยจำ่ายค่าบริการโฆษณาให้ทีเอชเอไอเอไอ 
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 2.60 - 0.08 - 0.18
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

7. บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นสำ์ 
จำ�ากัด (แอลทีซี)/ 
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยทางอ้อม

บริษัทย่อยร่วมมือกับแอลทีซีในการให้บริการ
ข้ามแดนอัตโนมัติระหว่างประเทศ(IR)

แอลทีซีด�าเนินธุรกิจำโทรคมนาคมในประเทศลาว ให้
บริการโทรศัพท์พื�นฐาน โทรศัพท์เคล่ือนท่ี บริการ
อินเทอร์เน็ต และบริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่าง
ประเทศ โดยอัตราค่าโรมม่ิงท่ีคดิเป็นอัตราเทยีบเคยีง
ได้กับราคาตลาด

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 26.71 - 17.91 - 14.69 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR ในอัตราเดียวกัน

กับลูกค้าท่ัวไป2. รายได้อ่ืน - - - 5.25 - -
3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - 2.91 - 4.90 - 8.08

ซื�อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 5.04 - 3.74 - 3.53 บริษัทย่อยช�าระค่า IR ให้แก่แอลทีซีในอัตราเดียวกัน

กับการจำ่ายให้ผู้ให้บริการรายอ่ืน2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 0.52 - 0.27 - 0.27

8. บริษัท อุ๊คบี จำ�ากัด (อุ๊คบี)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 11.86

บริษัทย่อยว่าจำ้างอุ๊คบีส�าหรับการให้บริการ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
(E-book) ผ่านบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต  
โดยช�าระค่าบริการเป็นรายเดือน 
ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่อุ๊คบี

อุ๊ ค บี ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จำ น� า เ ส น อ ส่ิง ตี พิม พ ์ ดิ จิำทั ล 
(Digital Publication) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) เช่น หนงัสือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ 
บนสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ 

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 0.93 - 0.66 - 0.60 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - 0.12 - 0.04 - 0.09

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 0.43 0.02 4.33 - 7.63 บริษัทย่อยช�าระค่าบริการเสริม (Content) ให้แก ่
อุ๊คบี ในอัตราร้อยละของรายได้ท่ีบริษัทได้รับ ซ่่งเป็น
อัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการข้อมูลประเภทเดียวกัน 

2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 1.72 - 0.74 - 0.24
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

9. บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำ�ากัด 
(ไอเอช)/
มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม

ไอเอช ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก ภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงินและโครงข่ายส่ือสัญญาณ 
โทรคมนาคมแก่บริษัทย่อยขณะที่บริษัทย่อยให้
บริการโทรศัพท์แก่ไอเอช

ไอเอชให้บริการส่ิงอ�านวยความสะดวก ภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงินและโครงข่ายส่ือสัญญาณ
โทรคมนาคม

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 0.05 - 0.05 - 0.05 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป

ซื�อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 82.31 - 80.51 - 72.00 บริษัทย่อยช�าระค่าบรกิารโครงข่ายส่ือสัญญาณ

โทรคมนาคมแก่ไอเอชในอัตราเดียวกันโดยเป็นอัตรา
ท่ีเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการรายอ่ืน

2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 10.22 - 6.56 - 6.28
3. ดอกเบี�ยจำ่าย - 2.77 - 12.84 - 10.48
4. เจำ้าหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน - 29.41 - - - -
5. หนี�สินสัญญาเช่า - - - 459.31 - 424.58

10. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำ�ากัด 
(มหาชน) (เคทีบี) /

-  กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนท์ชัย

ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงินแก่บริษัท
ย่อย
ขณะท่ีบริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่
ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยประกอบธรุกิจำให้บริการทางการเงิน 
เช่น ด้านการรับฝากเงิน  การให้สินเชื่อ  เป็นตัวกลาง
การช�าระเงิน และบริการอื่น ๆ

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 24.26 - 35.31 - 243.73 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัำดจำ�าหน่ายโทรศพัท์ 

เคลื่อนท่ีในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป2. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - 1.13 - 12.48 - 74.21
3. ดอกเบี�ยรับ - - - - - 0.05

ซื�อสินค้าและบริการ

1. เงินฝากธนาคารและดอกเบี�ยรับ 0.88 177.87 0.93 136.64 1.30 203.17 บริษัทย่อยรบัดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารจำากเคทีบีและ
ดอกเบี�ยจำ่ายจำากการกู้ยืมโดยเป็นอัตราที่เทียบเคียง
ได้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืน

2. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 0.11 - 0.26 - 0.23
3. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 40.39 - 84.34 0.02 76.13
4. หุ้นกู้ - 20.00 20.00 5.00 25.00
5. เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยจำ่าย - 3,188.81 15,212.61 0.18 15,303.98
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

11. บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำ�ากัด
(ไฮ ช็อปปิ้ง)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยทางอ้อม

(ขายเงินลงทุนเม่ือ 16 ก.ย. 2564)

บริษัทย่อยมีการให้บริการและจำ�าหน่ายโทรศพัท์
เคลื่อนที่แก่ไฮ ช็อปปิ้ง

ไฮ ช็อปปิ้งประกอบธุรกิจำทางด้านดิจิำทัลคอนเทนต์ที่
น�าเสนอให้ผู้บริโภคเข้าถ่งรายละเอียดของสินค้าและ
บริการโดยใช้ส่ือทีวี โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตและ
ช่องทางส่ือโฆษณาอ่ืน

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ -                6.20                                                  - 4.18                                                                       - 3.41                                                                                 บริษัทย ่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัำดจำ�าหน่าย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - 0.31 - 0.35 - -

12. บริษัท ทีซี บรอดคาสำติ้ง จำ�ากัด 
(ทีซีบี) / 
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่
โดยทางอ้อม

ทีซีบี ให ้บริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและ
สัญญาณโทรทัศน์แก่บริษัทย่อย

ขายสินค้าและบริการ
1. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - - - - - 1.15 บริษัทย่อยช�าระค่าบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียม

และสัญญาณโทรทัศน์แก่ทีซีบีในอัตราเดียวกันกับ
การจำ่ายให้ผู้ให้บริการรายอ่ืน

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 5.58    - 6.62  - 4.88   
2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 0.50 - 1.55 - 0.78

13. บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำ�ากัด
(กอล์ฟดิกก์) /
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง 
ในสัดส่วนร้อยละ 25.00

บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่
กอล์ฟดิกก์

กอล์ฟดิกก์เป็นผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มการจำอง
สนามกอล์ฟผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ขายสินค้าและบริการ

1. รายได้จำากการให้บริการ -                0.12  - 0.78 - 0.60 บริษัทย ่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัำดจำ�าหน่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - - - 0.03 - 0.04

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 0.17 - - - -

2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 0.26 - 0.10 - 0.10
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

14. บริษัท ช็อคโก คาร์ด จำ�ากัด  
(ซีเอชโอซีโอ) /
มีอินทัชเป็นผู ้ถือหุ ้น โดยทางตรง ใน
สัดส่วนร้อยละ 20.71

บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ซีเอชโอซีโอ ซีเอชโอซีโอเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดแบบดิจำิทัล
และเทคโนโลยี ซีอาร์เอ็ม

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 0.18 - 0.18 - 0.05 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน

อัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - 0.02 - 0.04 - 0.01

15. บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำ�ากัด
 (เอเอ็น) /
มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางอ้อม

เอเอ็นให้บริการค่าเช่าวงจำรโทรคมนาคมแก่
บริษัทย่อย
ขณะท่ีบริษัทย่อยได้ให้บริการด้านการบริหารงาน 
และมีการให้บริการโทรศัพท์ แก่เอเอ็น

เอเอ็นเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 1.81 - 0.16 - 0.20 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไปและให้บริการ
ค่าบริหารงานในอัตราท่ีตกลงกัน

2. รายได้อ่ืน - 5.95 - 6.49 - 6.50
3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - 1.14 - 0.59 - 0.59

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 26.38 - 37.66 - 43.55 บริษัทย่อยช�าระค่าบริการเช่าวงจำรโทรคมนาคม 
แก่เอเอ็นในอัตราเดียวกันกับการจำ่ายให้ผู้ให้บริการ
รายอ่ืน

2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 8.11 - 5.72 - 4.29
3.  ดอกเบี�ยจำ่าย - - - 0.18 - 0.10
4.  หนี�สินสัญญาเช่า - - - 6.62 - 2.89

16. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (บีอีซี) /

-  กรรมการบริษัทร่วมกัน: 
(มีผลถ่งวันท่ี   21 ต.ค. 2564) 
นายสมประสงค์ บุญยะชัย 

บริษัทย่อยว่าจำ้างบีอีซีในการให้บริการเสริมของ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี   
ขณะท่ีบริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ บีอีซี

บริษัทย่อยของบริษัทบีอีซีเวิลด์ ได้ให้บริการรายการ
โทรทัศน์ และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์อ่ืนผ่านแอปพลิเค       
ชั่นบนสมาร์ทโฟน

ขายสินค้าและบริการ

1. รายได้จำากการให้บริการ - 6.26  - 4.92 - 1.86 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน
อัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. รายได้อ่ืน - 0.07                     - -                     - -                     

3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - 0.49 0.51 -

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 6.52 - 5.58 - 13.63 บริษัทย่อยช�าระค่าบริการเสริม (Content) ให้แก ่
บีอีซี ในอัตราร้อยละของรายได้ท่ีบริษัทได้รับ ซ่่งเป็น
อัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการข้อมูลประเภทเดียวกัน

2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 1.02 - 1.08 - -
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

17. บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (เอสำซีจำี) /

-  กรรมการบริษัทร่วมกัน: 
นายกานต์ ตระกูลฮุน 

เอสซีจำีบริการให้เช่าแก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์และ
จำัดจำ�าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอสซีจำี

กลุ ่มบริษัทเอสซีจีำเป ็นบริษัทปูนซีเมนต์และวัสดุ
ก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 51.43 - 44.73 - 45.36                         บริษัทย ่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัำดจำ�าหน่าย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2.  รายได้อ่ืน - 0.03 - - - -
3.  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - 6.17 - 7.92 - 10.52

ซื�อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 0.03 - 0.03 - 3.57 บริษัทย่อยช�าระค่าบริการเช่า (ค่าเช่าพื�นที่สถานี

ฐานและค่าไฟ) ให้แก่เอสซีจีำ ในอัตราเดียวกันกับ 
ผู้ให้เช่ารายอ่ืน 

2. ดอกเบี�ยจำ่าย - 2.91 - 0.92 - 0.55
3. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - - - 0.20 - -
4. หุ้นกู้ - - - 20.00 - -
5. หนี�สินสัญญาเช่า - - - 0.10 - 0.02

18. บริษัทแรบบิท – ไลน์ เปย์ จำ�ากัด 
(อาร์แอลพี) /

มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม

อาร์แอลพีให้บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์แก่บริษัท
ย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่แก่อาร์แอลพี

อาร์แอลพีให้บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อรองรับ
การให้บริการแก่ลูกค้าในเศรษฐกิจำแบบดิจำิทัล

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 3.75 - 0.97 - 1.10 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. รายได้อ่ืน - - - 0.10 - -
3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - 0.86 - 0.33 - 1.74

4. ดอกเบี�ยรับ - - - - - 1.50

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 24.69 - 25.83 - 22.65 บริษัทย่อยช�าระค่าบริการ (เงินอิเล็กทรอนิคส์, ระบบ
การจำ่ายเงินอิเล็กทรอนิคส์) ให้แก่อาร์แอลพีในอัตรา
เดียวกันกับผู้ให้บริการรายอ่ืน

2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - 4.54 - 6.15 - 6.87
3. เงินกู้ระยะยาว - - - - - 100
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

19.บริษัท โอสำถสำภา จำ�ากัด (มหาชน) 
(โอเอสำพี) /
-  กรรมการบริษัทร่วมกัน: 
(มีผลถ่งวันท่ี 21 ต.ค. 2564)
นายสมประสงค์ บุญยะชัย

บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ โอเอสพี
ในขณะท่ีโอเอสพีให้บริการพื�นท่ีเช่ากับบริษัทย่อย

โอเอสพีประกอบธุรกิจำสินค้าอุปโภคบรโิภค โดยเน้น
ทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมท่ีไม่ผสมแอลกอฮอล์
และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลบางชนิด

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - 9.35 - 11.41 - 6.09 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน

อัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - 2.44 - 3.90 - -

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - 0.16 - 0.31 - 0.31 บริษัทย่อยช�าระค่าบริการเช่า (ค่าเช่าพื�นที่สถานี
ฐานและค่าไฟ) ให้แก่โอเอสพี ในอัตราเดียวกันกับ
ผู้ให้เช่ารายอ่ืน

2. ดอกเบี�ยจำ่าย - 0.03 - 0.02 - -
3. หนี�สินสัญญาเช่า - - - 0.06 - -

20. บริษัท อินทัช มีเดีย จำ�ากัด  (ไอที
เอ็มดี) /
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง 
ในสัดส่วนร้อยละ 100

ไอทเีอ็มดใีห้บริการอบรมกับบริษัทและบริษัทย่อย ไอทีเอ็มดีเป็นผู้ ให้บริการด้านการฝึกอบรมภายใน
กลุ่มบริษัทอินทัชกรุ๊ป

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 7.03 33.63 3.73 38.52 บริษัทย่อยจำ่ายค่าบริการอบรมให้ ไอทีเอ็มดีด้วย
อัตราค่าบริการเดียวกับลูกค้าท่ัวไป2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - - - 0.18 1.86 21.19

21. บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) 
จำ�ากัด  (วายดีเอ็ม) /
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง 
ในสัดส่วนร้อยละ 8.11

บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ วายดีเอ็ม วายดีเอ็มเป็นผู้ให้บริการด้านการ ตลาดแบบดิจิำทัล
ในรูปแบบอีโคซิสเท็ม

ขายสินค้าและบริการ

1. รายได้จำากการให้บริการ - 0.02  - 0.02 - 0.03 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน
อัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - - - 1.75 1.75
2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - - - - 0.07 0.07
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

22. บริษัท สำห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค 
จำ�ากัด  (เอสำเอเอ็น) /
มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม

บริษัทย่อยให้บริการโทรศพัท์แก่เอสเอเอ็น ขณะท่ี 
เอสเอเอ็นให้บริการเช่าอุปกรณ์แก่บริษัทย่อย

เอสเอเอ็นเป็นผู ้ ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ภายในนิคมอุตสาหกรรมสหพัฒนา

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - - - - - 0.17 บรษิัทย่อยเรียกเก็บค่าบริหารจัำดการในอัตราค่า

บริการท่ีเหมาะสม2. รายได้อ่ืน - - - 1.10 - 1.78
3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - - - 0.18 - 0.23
4. ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อ่ืน - - - - - 0.33

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - - 0.01 - 1.31 บริษัทย่อยจำ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ในอัตราเดียวกันกับ
ลูกค้าท่ัวไป2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - - - 0.01 - 0.03

3. ดอกเบี�ยจำ่าย - - - - - 0.03

23. บริษัท โคนิเคิล จำ�ากัด (ซีเอ็นซี) /
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง 
ในสัดส่วนร้อยละ 13.07

-  ผู้บริหารร่วมเป็นกรรมการบริษัท:
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

บริษทัย่อยได้ให้บริการโทรศพัท์แก่ซเีอ็นซขีณะที่
ซีเอ็นซีพัฒนาแพลตฟอร์ม เลิร์นดิ ให้กับบริษัท
และบริษัทย่อย

ซีเอ็นซีเป็นผู้ให้บริการด้านค�าปรึกษา การออกแบบ
ซอฟต์แวร์ และผลิตซอฟต์แวร์

ขายสินค้าและบริการ

1. รายได้จำากการให้บริการ - - - - - 0.02 บริษัทย่อยจำ่ายค่าบริการอบรมให้ ไอทีเอ็มดีด้วย
อัตราค่าบริการเดียวกับลูกค้าท่ัวไป2. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - - - - - 0.16

ซื�อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - - - 0.20 6.55 บริษัทย่อยจำ่ายค่าสร้าง พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 

และการฝึกอบรมออนไลน์ ในอัตราเดียวกับผู้ ให้
บริการรายอ่ืน

2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - - - - - 7.80
3. ซื�อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อ่ืน - - - - 2.98 7.12

24. บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำ�ากัด   
(ซีเอชเอ็มซีเอชบี) /
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง 
ในสัดส่วนร้อยละ 10.85

บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ 
ซีเอชเอ็มซีเอชบี

ซีเอชเอ็มซีเอชบีเป็นผู้ ให้บริการด้านแพลตฟอร์ม
การแลกพอยท์ การรวมพอยท์ และการแลกรางวัล

ขายสินค้าและบริการ

1. รายได้จำากการให้บริการ - - - - - 0.03 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน
อัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - - - - - 0.01
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

25. บริษัท อีคาร์ทสำตูดิโอ จำ�ากัด        
(อีซีเออาร์ที) /
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 10.55

บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ อีซีเออาร์ที อีซี เออาร ์ ที เป ็นผู ้ ให ้บริการด ้านการพัฒนา
แพลตฟอร์ม สมาร์ทซิตี�

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - - - - - 0.02 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน

อัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป

26. บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำ�ากัด (ดีทีเอฟ
เออาร์เอ็ม) /
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 25.00

บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ 
ดีทีเอฟเออาร์เอ็ม

ดีทีเอฟเออาร์เอ็มเป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบ 
และวางระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

ขายสินค้าและบริการ

1. รายได้จำากการให้บริการ - - - - - 0.01 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป

ซื�อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - - - - 0.25
2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - - - - - 0.25

27. บริษัท ไอทีวี จำ�ากัด (มหาชน)     
(ไอทีวี)
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วน  
ร้อยละ 52.92

บริษัทมีการช�าระดอกเบี�ยจำ่ายจำากรายการหุ้น
กู้ระยะยาวแก่ไอทีวี

ไอทีวีลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ดอกเบี�ยจำ่าย - - - - 0.11 0.11 บริษัทช�าระดอกเบี�ยจำ่ายให้แก่ไอทีวีในอัตราเดียวกัน
กับการจำ่ายให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอ่ืน
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสำัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด 
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�าหรับงวด
สำิ้นสำุด 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

28. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำ�ากัด 
(มหาชน) (ทีเอชเอสำไอ)

-  กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายสุรศักดิ์ วาจำาสิทธ์ิ

บริษัทมกีารช�าระดอกเบี�ยจำ่ายจำากรายการหุ้นกู้
ระยะยาวแก่ทีเอชเอสไอ
บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ ทีเอชเอสไอ

ทีเอชเอสไอเป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจำประกันภัย

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - - - - - 0.26 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน

อัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป2. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ่ืน - - - - - 0.05

ซื�อสินค้าและบริการ
1. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - - - - 0.04 0.04 บริษัทช�าระดอกเบี�ยจำ่ายให้แก่ทีเอชเอสไอในอัตรา

เดียวกันกับการจำ่ายให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอ่ืน2. ดอกเบี�ยจำ่าย - - - - 0.38 0.38
3. หุ้นกู้ - - - - 15.00 15.00

29. บริษัท สำวิฟท์ ไดนามิคสำ์ จำ�ากัด 
(เอสำดับเบิ้ลยูดี) /

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 16.67

บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่
เอสดับเบิ้ลยูดี

เอสดับเบ้ิลยูดีเป็นผู ้ ให้บริการท่ีปรึกษาทางด้าน
ซอร์ฟแวร์

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จำากการให้บริการ - - - - - 0.02 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าท่ัวไป

ซื�อสินค้าและบริการ

1. ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - - - - 0.76
2. เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อ่ืน - - - - - 0.76
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3
งบการเงิน
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รายงานความรับผิดำชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต�อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์  

เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถ่งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัำดท�าขึ�นตามมาตรฐาน 

การบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจำอย่างระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีที่สุด 

ในการจำัดท�า รวมทั�งให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป 

อย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบรษิัทได้จำัดให้มีระบบบริหารความเส่ียง และให้มีและด�ารงรักษาไว้ซ่่งระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจำได้ 

อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จำะด�ารงรักษาไว้ซ่่งทรัพย์สิน ตลอดจำนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจำริต หรือ 

การด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี� คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเสี่ยงซ่่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลสอบทาน

คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจำสอบภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจำนพิจำารณาการเปิดเผยข้อมูล

รายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจำสอบและก�ากับความเส่ียงเกี่ยวกับเรื่องนี�ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจำสอบและ

ก�ากับความเส่ียงซ่่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการตรวจำสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญช ีจำ�ากดั ในการตรวจำสอบนั�นทางคณะกรรมการบริษทัได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้สอบบญัชสีามารถตรวจำสอบและแสดงความเห็น 

ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�าปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับดีเป็นท่ีน่าพอใจำ และสามารถสร้างความเชื่อม่ัน อย่างมีเหตุผล  

ได้ว่างบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และ 

บริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(กานต์ ตระกูลฮุน)

ประธานกรรมการบริษัท

(สมชัย เลิศสุทธิวงค์)

ประธานเจำ้าหน้าท่ีบริหาร
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รายงานผู้สำอบบัญชีรับอนุญาต

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซึ งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี แสดงฐานะการเงินของบริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง
ตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว ้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็นไป
ตามขอ้กาํหนดเหล่านี  ขา้พเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นํา
เรืองเหล่านี มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทังนี  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี  

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบทีใช้เพือตอบสนอง 
การรับรู้รายได้ 
รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีความเสียงเกียวกบัการบนัทึกรายได้
ให้ถูกต้องภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีความ
ซับซ้อนและมีผลกระทบจากการเปลียนแปลงเงือนไขของ
ราคารวมทังมาตรฐานการบญัชีทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ของกลุ่มบริษทัมีความซบัซอ้น 

ข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบรายได้ใน
ประเด็นดงัต่อไปนี  
 การบญัชีทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดใ้นระหว่างปี  
 ความถูกตอ้งของการรับรู้รายได ้
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ได้แสดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17  

 
วิธีการตรวจสอบทีสาํคญั รวมถึง 
 ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึง

การทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมซึ งเกียวข้องกับการรับรู้และ
บนัทึกรายได ้นอกจากนันขา้พเจา้ไดใ้ช้ผูเ้ชียวชาญดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมทีเป็นอตัโนมติั และการควบคุม
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรแกรม การใช้งานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ประเมินกระบวนการควบคุมภายในในการอนุมติัการเปลียนแปลงอตัรา
ค่าบริการ การเริมตน้ของแผนงานใหม่ และการนําเขา้ขอ้มูลนันในระบบ
เรียกเก็บเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเรื องการเข้าถึง
ขอ้มูลและการจดัการการควบคุมการเปลียนแปลงขอ้มลูในระบบดงักล่าว 

 เลือกรายการเพือตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี ของลูกค้าและ
ตรวจสอบตวัอย่างการลดยอดและการให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงิน 
รวมถึงตรวจสอบตวัอยา่งการรับชาํระเงินกลบัไปยงัใบแจง้หนี  

 ตรวจสอบการกระทบยอดทีสําคัญโดยผู้บริหารจากระบบทางธุรกิจที
เกียวขอ้งไปยงัระบบเรียกเก็บเงินและบญัชีแยกประเภท เพือประเมินความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของรายได ้ 

 ตรวจสอบหลกัฐานการบนัทึกบญัชีทีจดัทาํขึนดว้ยมือและบนัทึกเขา้บญัชี
รายได ้เพือระบุรายการทีผิดปกติ 

 ตรวจสอบกบัขอ้สมมติฐานและการประมาณการทีสาํคญัของผูบ้ริหารทีใช้
ในการบนัทึกรายได้ทีเกิดขึนในระหว่างปี แต่ยงัไม่มีการออกใบแจ้งหนี  
และรายการทีไดรั้บเงินแลว้ แต่ยงัมีภาระผูกพนัทีจะให้บริการแก่ลูกคา้ใน
อนาคต 

 ตรวจสอบความความถูกตอ้งของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 15 เรือง “รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้” มาใช ้
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบทีใช้เพือตอบสนอง 
ข้อพพิาททางการค้าและคดีความทีสําคัญ  
กลุ่มบริษัทมีคดีความทีถูกฟ้องร้องทางกฎหมายและข้อ
พิพาททางการคา้ ซึ งทาํให้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารใน
การตังประมาณการหนี สิน 

การทีกลุ่มบริษทัประกอบกิจการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ งหาก กสทช.
ตีความ เปลียนแปลงและ/หรือเพิมเติมข้อบังคับในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี   
ขอ้พพิาท ซึงอาจไดรั้บความเสียหายจากการจ่ายค่าชดเชยได ้ 
นอกจากนัน กลุ่มบริษัทมีการทาํงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ 
เช่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน) จึงมี
ความเสี ยงในการเกิดการขัดแย้งระหว่างบริษัทด้านการ
ตีความเนือหาและเงือนไขตามสัญญาทีแตกต่างกนั 

ข้าพเจ้าได้ให้ ความสําคัญ กับการตรวจสอบข้อพิพาท 
ทางการคา้และคดีความทีสําคญั เนืองจากผูบ้ริหารต้องใช้
ดุลยพินิจในการตังประมาณการหนี สินสําหรับขอ้พิพาท
ทางการคา้และคดีความทีสาํคญัเหล่านี  

นโยบายการบัญชีและข้อพิพาททางการค้าและคดีความ 
ทีสําคญัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.22 
และ 38 

วิธีการตรวจสอบทีสาํคญั รวมถึง 
 ออกแบบและทําการตรวจสอบเพือทีจะระบุคดีความและข้อพิพาทที

อาจจะทาํให้เกิดความเสี ยงทีมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริษัทรวมถึงวิธีการ
ต่อไปนี  
- สอบถามผูบ้ริหาร รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทัเกียวกบัเหตุการณ์

สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั   
- สอบทานรายงานการประชุมของผูมี้หน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับ

เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พพิาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั 
- ส่งจดหมายถึงทีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเกียวกับสถานะของ 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั 
- สอบทานค่าใชจ่้ายเกียวกบับริการทางกฎหมาย 

 พจิารณาการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปนี  
- ทาํความเขา้ใจในกลุ่มบริษทัและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัในเรือง

ดงัต่อไปนี  
- กรอบของกฎหมายและข้อบังคับทีใช้สําหรับกลุ่มบริษัทและ

อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจทีกลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจอยู ่และ 
- วิธีการทีกลุ่มบริษทัจะปฏิบติัตามกรอบของกฎหมายและขอ้บงัคบันัน 

- สอบถามผูบ้ริหารและผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลว่า กลุ่มบริษทัปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้หรือไม่ และตรวจสอบจดหมายติดต่อกบั 

 ผูมี้อาํนาจทางกฎหมาย เช่น กสทช. (ถา้มี) 
 ขอให้ผูบ้ริหารออกหนังสือรับรองว่า คดีความและข้อเรียกร้องที เกิดขึน

หรือมีความเป็นได้ทีจะเกิดขึนทังหมดนันมีการพิจารณาผลกระทบ เพือ
บันทึกบัญชีและเปิดเผยในการจัดทํางบการเงินเพือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี ซึงคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้ห้ความเชือมันต่อขอ้มูลอืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
หรือไม่  
 
เมือขา้พเจ้าไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสือสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ีหน้าทีในการกํากับดูแลเพือดาํเนินการแก้ไขให้
เหมาะสมต่อไป 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี
โดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายใน
ทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ ่มบริษทัและบริษทัในการดําเนินงานต่อเนือง การเปิดเผยเรืองทีเกี ยวก ับการดาํเนินงาน
ต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนืองต่อไปได ้ 
 
ผูม้ีหน้าทีในการกาํกับดูแลมีหน้าทีในการกํากับดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของ 
กลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้
งบการเงินเหล่านี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอ
และเหมาะสมเพือ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี ยงที เกิดจากข้อผิดพลาด
เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตังใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  
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 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั 
ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที
เกียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที
ไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง 

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองตา่งๆ ทีสําคญั ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้และประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องทีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ
ทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทังหมด
ตลอดจนเรืองอืนซึ งขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรืองทีสือสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสาํคญัมากทีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านี ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว 
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 181

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



งบแสำดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ
ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 35 12,739,290,035     18,420,768,856     469,911,679          614,805,617          

เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 1,380,727,500       1,909,700,898       - -

เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคําประกนั 11,200,000            11,200,000            - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6, 35 16,552,288,496     17,781,189,871     422,384,607          1,753,889,823       

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 7 1,819,810,542       1,448,322,973       - -

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - - 61,903,000,000     52,543,000,000     

สินคา้คงเหลือ 8 2,104,297,782       2,372,085,732       - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 5,302,230              1,091,889              - -

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 36 213,374,674          - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 739,789,349          211,038,270          417,100                 5,291,427              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 35,566,080,608     42,155,398,489     62,795,713,386     54,916,986,867     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11 110,251,820          110,030,932          63,140,255            67,694,448            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 37,354,147,807     33,819,366,390     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 947,662,308          799,044,580          299,999,900          -

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 35,212,965            31,588,188            - -

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 100,000,000          - - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 117,843,740,261   122,517,637,998   69,325,405            56,165,771            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 50,574,034,229     58,722,695,215     189,294,472          225,706,272          

คา่ความนิยม 14 2,881,699,659       2,881,699,659       - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากคา่ความนิยม 16 10,864,294,734     7,122,852,880       6,391,349              6,404,436              

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 15 131,774,691,227   110,219,201,347   - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 4,235,516,325       4,120,355,274       487,521,346          485,422,372          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,288,558,803       1,490,072,824       104,665,131          318,804,496          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 320,655,662,331   308,015,178,897   38,574,485,665     34,979,564,185     

รวมสินทรัพย์ 356,221,742,939   350,170,577,386   101,370,199,051   89,896,551,052     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : บาท
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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งบแสำดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ
ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 18 - 4,900,000,000       - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 19, 35, 39 45,055,417,432     40,570,674,698     2,777,862,906       2,779,757,850       

ประมาณการสาํหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 3,360,878,693       5,248,416,692       3,220,304,522       5,107,842,520       

รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 4,071,667,690       4,348,673,572       9,176,967              9,176,967              

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 1,380,727,500       1,909,700,898       - -

ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 14,131,682,785     13,848,369,520     - -

ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม
คา้งจ่ายทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 10,903,220,115     10,538,020,814     - -

ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 10,537,344,008     10,212,816,743     146,050,362          116,637,778          

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 18, 35 - - 5,840,000,000       5,080,000,000       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,276,078,054       1,867,303,487       17,868,559            35,691,522            

หนี สินทางการเงินหมุนเวียนอืน 36 25,050,678            297,201,697          - -

หนี สินหมุนเวียนอืน 126,204,884          72,246,113            11,071,107            93,459                   

รวมหนีสินหมุนเวยีน 91,868,271,839     93,813,424,234     12,022,334,423     13,129,200,096     

หนีสินไม่หมุนเวยีน
หนี สินระยะยาว 18, 35 73,696,568,812     79,301,185,042     6,492,840,726       -

หนี สินตามสัญญาเช่า 18, 35 40,597,290,717     48,150,496,963     50,802,732            118,716,176          

ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 3,326,560,928       3,179,944,080       407,968,981          394,889,613          

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 20 61,415,647,263     42,911,010,664     - -

ส่วนปรับมูลคา่ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้ 1, 20 - 3,283,532,804       - -

หนี สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 36 722,083,093          1,225,258,428       - -

หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 2,770,797,910       2,616,357,834       27,842,575            20,103,923            

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 182,528,948,723   180,667,785,815   6,979,455,014       533,709,712          

รวมหนีสิน 274,397,220,562   274,481,210,049   19,001,789,437     13,662,909,808     

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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งบแสำดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ
ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 22

   ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 4,997,459,800       4,997,459,800       4,997,459,800       4,997,459,800       

   ทุนทีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 2,974 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท

ชาํระครบแลว้ 22, 24 2,973,925,791       2,973,554,313       2,973,925,791       2,973,554,313       

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น
   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 22 22,506,296,380     22,446,531,121     22,506,296,380     22,446,531,121     

ส่วนตํากวา่ทุนอืน
ส่วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (669,657,282)         (669,657,282)         - -

กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 500,000,000          500,000,000          500,000,000          500,000,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 56,602,515,530     50,882,427,533     56,602,515,530     50,882,427,533     

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 24 (214,328,087)         (568,871,723)         (214,328,087)         (568,871,723)         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 81,698,752,332     75,563,983,962     82,368,409,614     76,233,641,244     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 125,770,045          125,383,375          - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 81,824,522,377     75,689,367,337     82,368,409,614     76,233,641,244     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 356,221,742,939   350,170,577,386   101,370,199,051   89,896,551,052     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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งบก�าไรขาดทุน

 หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 26, 35 144,791,099,393     143,315,889,147     1,992,289,560       1,959,785,000       

รายไดจ้ากการขาย 35 36,541,790,371      29,574,376,140      -                  -                  

รวมรายได้ 181,332,889,764     172,890,265,287     1,992,289,560       1,959,785,000       

ต้นทุน
ตน้ทุนการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 30, 35 (85,237,940,713)     (81,534,057,465)     (1,225,597,593)     (1,265,622,961)     

ตน้ทุนขาย (36,215,252,521)     (29,314,265,327)     -                  -                  

รวมต้นทุน (121,453,193,234)   (110,848,322,792)   (1,225,597,593)     (1,265,622,961)     

กาํไรขันต้น 59,879,696,530      62,041,942,495      766,691,967         694,162,039         

ต้นทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 30 (6,035,057,467)       (6,598,243,894)       (2,647,000)            (1,893,176)            

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 30 (15,665,391,668)     (17,732,641,307)     (94,934,288)          (92,678,460)          

รวมต้นทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (21,700,449,135)     (24,330,885,201)     (97,581,288)          (94,571,636)          

กาํไรจากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 38,179,247,395      37,711,057,294      669,110,679         599,590,403         

รายไดท้างการเงิน 27, 35 217,443,626           319,969,373           431,017,966         387,390,405         

รายไดอื้น 28, 35 1,055,201,967        648,697,303           82,598,120           66,567,628           

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 
ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9, 10 (140,730,862)          (70,306,065)            26,189,272,844     26,757,273,522     

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสุทธิ (1,488,550,388)       140,200,640           (4,398,396)            207,672                

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 842,960,470           (138,620,912)          -                  -                  

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 35 (145,488,578)          (167,773,760)          (145,488,578)        (167,723,760)        

ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 (5,626,071,941)       (5,917,382,740)       (139,879,810)        (56,935,975)          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32,894,011,689      32,525,841,133      27,082,232,825     27,586,369,895     

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (5,969,548,235)       (5,088,586,512)       (160,087,170)        (152,009,552)        

กาํไรสําหรับปี 26,924,463,454      27,437,254,621      26,922,145,655     27,434,360,343     

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบก�าไรขาดทุน (ต่อ)

 หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร
    ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 26,922,145,655      27,434,360,343      26,922,145,655     27,434,360,343     

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,317,799               2,894,278               -                  -                  

กาํไรสําหรับปี 26,924,463,454      27,437,254,621      26,922,145,655     27,434,360,343     

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 33

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 9.05                        9.23                        9.05                      9.23                      

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 9.05                        9.23                        9.05                      9.23                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบก�าไรขาดทุนลและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสำร็จำอื่น

 หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับปี 26,924,463,454 27,437,254,621 26,922,145,655 27,434,360,343

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
    ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 7,973,466           2,921,382           -              -              

    ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 36 506,890,258       (251,241,472)      -              -              

    ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนในบริษทัยอ่ยทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10 -              -              413,485,673       (198,071,795)      

    ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั 32 (101,378,051)      50,248,294         -              -              

รวมรายการทีจะถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 413,485,673       (198,071,796)      413,485,673       (198,071,795)      

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
    ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (8,668,762)          (2,622,066)          (4,554,193)          (157,370)             

    ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 21 -              (112,095,664)      -              (30,800,812)        

    ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษทัยอ่ยทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10 -              -              (3,291,655)          (67,175,569)        

    ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั 32 1,733,753           22,752,663         910,839              6,191,636           

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (6,935,009)          (91,965,067)        (6,935,009)          (91,942,115)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 406,550,664       (290,036,863)      406,550,664       (290,013,910)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 27,331,014,118 27,147,217,758 27,328,696,319 27,144,346,433

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 27,328,696,319 27,144,346,433 27,328,696,319 27,144,346,433

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,317,799 2,871,325 -              -              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 27,331,014,118 27,147,217,758 27,328,696,319 27,144,346,433

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบแสำดงการเปลี่ยนแปลงสำ่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม

หมายเหตุ ส่วนตํากว่าทุนอืน
ส่วนตําจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง    จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กาํไรจาก  สํารอง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน  การแปลงค่า  สํารองรายการ การเปลียนแปลง อืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ในบริษทัย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน งบการเงนิ ป้องกนัความเสียง ในมูลค่ายตุิธรรม ผู้ถือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 2,973,178,632  22,386,069,897  (669,657,282)      500,000,000              43,755,735,171   189,745,130      161,186,663      -                   (721,880,941)                45,456,631               (325,492,517)     68,619,833,901               128,070,516              68,747,904,417               

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพิมทุนจดทะเบียน 22 375,681            60,461,224         -            -                  -                 (60,836,905)       -               -                   -                      -                  (60,836,905)       -                       -                  -                         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -             -               -            -                  -                 17,627,148        -               -                   -                      -                  17,627,148        17,627,148                      -                  17,627,148                      

เงินปันผลจ่าย 34, 35 -             -               -            -                  (20,217,823,520)  -               -               -                   -                      -                  -               (20,217,823,520)              (927,026)                   (20,218,750,546)              

รวมเงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 375,681            60,461,224         -            -                  (20,217,823,520)  (43,209,757)       -               -                   -                      -                  (43,209,757)       (20,200,196,372)              (927,026)                   (20,201,123,398)              

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษทัย่อย
การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ย -             -               -                -                  -                 -               -               -                   -                      -                  -               -                       (4,631,440)                (4,631,440)                       

-             -               -                -                  -                 -               -               -                   -                      -                  -               -                       (4,631,440)                (4,631,440)                       

รวมรายการกบัผูถื้อหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถื้อหุ้น 375,681            60,461,224         -                -                  (20,217,823,520)  (43,209,757)       -               -                   -                      -                  (43,209,757)       (20,200,196,372)              (5,558,466)                (20,205,754,838)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -             -               -                -                  27,434,360,343   -               -               -                   -                      -                  -               27,434,360,343               2,894,278                  27,437,254,621               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -             -               -                -                  (89,844,461)         -               -               2,921,382                  (200,993,177)                (2,097,654)                (200,169,449)     (290,013,910)                   (22,953)                     (290,036,863)                   

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -                -                  27,344,515,882   -               -               2,921,382                  (200,993,177)                (2,097,654)                (200,169,449)     27,144,346,433               2,871,325                  27,147,217,758               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 2,973,554,313  22,446,531,121  (669,657,282)      500,000,000              50,882,427,533   146,535,373      161,186,663      2,921,382                  (922,874,118)                43,358,977               (568,871,723)     75,563,983,962               125,383,375              75,689,367,337               

กาํไรสะสม

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 188

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



งบแสำดงการเปลี่ยนแปลงสำ่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินรวม

หมายเหตุ ส่วนตํากว่าทุนอืน
ส่วนตําจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง    จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กาํไรจาก  สํารอง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน  การแปลงค่า  สํารองรายการ การเปลียนแปลง อืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ในบริษทัย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน งบการเงนิ ป้องกนัความเสียง ในมูลค่ายตุิธรรม ผู้ถือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 2,973,554,313      22,446,531,121       (669,657,282)      500,000,000              50,882,427,533   146,535,373      161,186,663      2,921,382                  (922,874,118)                43,358,977               (568,871,723)          75,563,983,962               125,383,375              75,689,367,337               

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพิมทุนจดทะเบียน 22 371,478                59,765,259              -                -                  -                 (60,136,737)       -               -                   -                      -                  (60,136,737)            -                         -                  -                         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -                  -                    -                -                  -                 8,129,709          -               -                   -                      -                  8,129,709               8,129,709                        -                  8,129,709                        

เงินปันผลจ่าย 34, 35 -                  -                    -                -                  (21,202,057,658)  -               -               -                   -                      -                  -                (21,202,057,658)              (1,051,129)                (21,203,108,787)              

รวมเงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 371,478                59,765,259              -                -                  (21,202,057,658)  (52,007,028)       -               -                   -                      -                  (52,007,028)            (21,193,927,949)              (1,051,129)                (21,194,979,078)              

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษทัย่อย
การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ย -                  -                    -                -                  -                 -               -               -                   -                      -                  -                -                         (880,000)                   (880,000)                          

-                  -                    -                -                  -                 -               -               -                   -                      -                  -                -                         (880,000)                   (880,000)                          

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 371,478                59,765,259              -                -                  (21,202,057,658)  (52,007,028)       -               -                   -                      -                  (52,007,028)            (21,193,927,949)              (1,931,129)                (21,195,859,078)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -                  -                    -                -                  26,922,145,655   -               -               -                   -                      -                  -                26,922,145,655               2,317,799                  26,924,463,454               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                  -                    -                -                  -                 -               -               7,973,466                  405,512,207                 (6,935,009)                406,550,664           406,550,664                    -                  406,550,664                    

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                    -                -                  26,922,145,655   -               -               7,973,466                  405,512,207                 (6,935,009)                406,550,664           27,328,696,319               2,317,799                  27,331,014,118               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 2,973,925,791      22,506,296,380       (669,657,282)      500,000,000              56,602,515,530   94,528,345        161,186,663      10,894,848                (517,361,911)                36,423,968               (214,328,087)          81,698,752,332               125,770,045              81,824,522,377               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : บาท

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงนิรวมบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 189

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



งบแสำดงการเปลี่ยนแปลงสำ่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจำการ

หมายเหตุ
ส่วนแบ่งขาดทุน

ทุนเรือนหุ้น    จัดสรรแล้ว สํารองสําหรับ กาํไรจาก สํารอง เบ็ดเสร็จอืน รวมองค์ประกอบ
ทีออกและ ส่วนเกนิมูลค่า ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน การเปลียนแปลง ในบริษทัย่อย อืนของส่วนของ รวมส่วนของ
ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ในมูลค่ายตุิธรรม ทีใช้วธีิส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 2,973,178,632 22,386,069,897 500,000,000 43,755,735,171 189,745,130 161,186,663 16,682,006 (693,106,316)        (325,492,517)       69,289,491,183    

รายการกบัเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรือนหุ้น 22 375,681 60,461,224 -            -                 (60,836,905)       -               -              -                 (60,836,905)         -                 

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 -             -               -            -                 17,627,148 -               -              -                 17,627,148 17,627,148

เงินปันผลจ่าย 34, 35 -             -               -            (20,217,823,520)   -              -               -              -                 -                 (20,217,823,520)   

รวมรายการกบัเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 375,681           60,461,224        -            (20,217,823,520)   (43,209,757)       -               -              -                 (43,209,757)         (20,200,196,372)   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -             -               -            27,434,360,343    -              -               -              -                 -                 27,434,360,343

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -               -            (89,844,461)          -              -               (125,896)            (200,043,553)        (200,169,449)       (290,013,910)        

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -            27,344,515,882    -              -               (125,896)            (200,043,553)        (200,169,449)       27,144,346,433    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 2,973,554,313 22,446,531,121 500,000,000 50,882,427,533 146,535,373 161,186,663 16,556,110 (893,149,869)        (568,871,723)       76,233,641,244

กาํไรสะสม

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 190

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



งบแสำดงการเปลี่ยนแปลงสำ่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินเฉพาะกิจำการ

หมายเหตุ
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น    จัดสรรแล้ว สํารองสําหรับ กาํไรจาก สํารอง เบ็ดเสร็จอืน รวมองค์ประกอบ
ทีออกและ ส่วนเกนิมูลค่า ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน การเปลียนแปลง ในบริษทัย่อย อืนของส่วนของ รวมส่วนของ
ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ในมูลค่ายุติธรรม ทีใช้วธีิส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 2,973,554,313 22,446,531,121 500,000,000 50,882,427,533 146,535,373 161,186,663 16,556,110 (893,149,869)             (568,871,723)       76,233,641,244    

รายการกบัเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรือนหุ้น 22 371,478 59,765,259 -            -                (60,136,737)       -               -              -                   (60,136,737)         -                 

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 -             -               -            -                8,129,709 -               -              -                   8,129,709            8,129,709             

เงินปันผลจ่าย 34, 35 -             -               -            (21,202,057,658)  -              -               -              -                   -                 (21,202,057,658)   

รวมรายการกบัเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 371,478           59,765,259        -            (21,202,057,658)  (52,007,028)       -               -              -                   (52,007,028)         (21,193,927,949)   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -             -               -            26,922,145,655   -              -               -              -                   -             26,922,145,655    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -               -            -                -              -               (3,643,354)         410,194,018              406,550,664        406,550,664         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -            26,922,145,655   -              -               (3,643,354)         410,194,018              406,550,664        27,328,696,319    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 2,973,925,791 22,506,296,380 500,000,000 56,602,515,530 94,528,345 161,186,663 12,912,756 (482,955,851)             (214,328,087)       82,368,409,614

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

กาํไรสะสม

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



งบกระแสำเงินสำด

 หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 26,924,463,454     27,437,254,621     26,922,145,655     27,434,360,343     
รายการปรับปรุง 

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 12, 13, 15, 16, 30 53,374,025,722     51,841,589,128     139,962,092         152,237,335         
รายไดท้างการเงิน 27, 35 (217,443,626)        (319,969,373)        (431,017,966)        (387,390,405)        
ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 5,626,071,941       5,917,382,740       139,879,810         56,935,975           
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 2,066,791,618       2,875,760,943       (1,799,946)            (1,600,000)            
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 8,129,709             17,627,148           8,129,709             17,627,148           
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั การลดมูลคา่ของสินคา้ 
    และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 8 9,289,106             (42,416,084)          -                -                
ขาดทุนจากอุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 12 635,510,991         700,428,653         -                -                
ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสัญญา 223,542,819         524,572,869         -                -                
(กาํไร) ขาดทุนจากการขาย และตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 29,433,916           37,609,387           (4,970,608)            (6,855,734)            
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน และ(กาํไร) ขาดทุน

จากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 242,558,226         (144,399,835)        2,236,976             128,415                
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม

ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9, 10 140,730,862         70,306,065           (26,189,272,844)   (26,757,273,522)   
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 202,593,812         196,970,421         30,156,197           39,769,635           
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 5,969,548,235       5,088,586,512       160,087,170         152,009,552         

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 95,235,246,785     94,201,303,195     775,536,245         699,948,742         

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน
เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 528,973,398         79,388,152           -                -                
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (2,417,168,521)     (3,371,745,566)     (142,565,162)        (14,436,684)          
สินทรัพยต์ามสัญญา (595,030,389)        (104,157,529)        -                -                
สินคา้คงเหลือ 258,498,845         2,498,786,035       -                -                
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (527,885,173)        307,586,354         4,874,327             59,967,648           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 123,453,100         (361,374,979)        214,139,369         (35,767,906)          
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 1,012,583,961       (1,062,139,696)     (49,487,237)          (159,990,297)        
ประมาณการสาํหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย (303,821,738)        -                (313,293,998)        -                
รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ (277,005,882)        159,648,093         -                -                
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (528,973,398)        (79,388,152)          -                -                
หนี สินหมุนเวียนอืน 53,962,697           15,204,180           10,916,900           160,281                
หนี สินทางการเงินอืน (5,174,726)            (99,683,652)          -                -                
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน (26,903,604)          (23,427,027)          -                -                

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 92,530,755,355     92,159,999,408     500,120,444         549,881,784         
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (116,055,634)        (56,432,164)          (24,044,541)          (12,991,839)          
จ่ายภาษีเงินได้ (5,780,655,265)     (6,474,175,466)     (179,098,268)        (49,730,533)          

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 86,634,044,456     85,629,391,778     296,977,635         487,159,412         

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบกระแสำเงินสำด (ต่อ)

 หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบีย 219,702,005         326,271,472         332,644,290         473,476,282         
ซือทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (25,786,081,883)   (28,056,506,397)   (27,716,676)          (21,444,506)          
จาํหน่ายอุปกรณ์ 111,392,524         108,662,577         6,796,701             3,493,657             
จ่ายชาํระใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 20 (19,511,950,000)   (26,834,978,550)   -                -                
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนสุทธิ 35 -                -                (9,360,000,000)     (2,044,000,000)     
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิมขึน 9 (299,999,900)        (246,899,800)        (299,999,900)        -                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน 10 -                -                -                (25,999,970)          
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน 35 (100,000,000)        -                -                -                
รับเงินปันผล 15,000,000           8,999,970             23,064,685,442     19,963,915,443     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (45,351,937,254)   (54,694,450,728)   13,716,409,857     18,349,440,906     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (3,692,107,561)     (4,218,326,797)     (132,175,607)        (47,017,478)          
จ่ายชาํระหนี สินตามสัญญาเช่า 18 (11,882,214,110)   (11,753,609,774)   (119,136,035)        (125,361,385)        
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 18 (4,900,000,000)     4,900,000,000       -                -                
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนสุทธิ 18, 35 -                -                760,000,000         160,000,000         
รับเงินกูย้มืระยะยาว 18 8,600,000,000       24,000,000,000     6,500,000,000       -                
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว 18 (13,884,860,000)   (24,828,560,000)   -                -                
เงินสดรับจากการออกหุ้น -                -                35,086,745           33,188,038           
เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (880,000)               (4,631,440)            -                -                
จ่ายเงินปันผล 34 (21,203,108,787)   (20,218,750,546)   (21,202,057,658)   (20,217,823,520)   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (46,963,170,458)   (32,123,878,557)   (14,158,282,555)   (20,197,014,345)   

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนของยอดคงเหลือ
      ในสกลุเงินตราต่างประเทศ (415,565)               (26,921,103)          1,125                    (36)                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (5,681,478,821)     (1,215,858,610)     (144,893,938)        (1,360,414,063)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 18,420,768,856     19,636,627,466     614,805,617         1,975,219,680       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 4 12,739,290,035     18,420,768,856     469,911,679         614,805,617         

ข้อมูลเพิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด

ยอดหนีคา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน ใบอนุญาตให้ใช้
คลืนความถีโทรคมนาคม  และหนี สินตามสัญญาเช่า 142,014,482,524   127,598,345,017   200,396,373         236,525,552         

ประมาณการสาํหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย - สุทธิจากรายไดค้า้งรับ 1,583,716,260       -                1,574,244,000       -                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
 

 

หมายเหตุ สารบัญ 
1. การดาํเนินงานและขอ้มูลทัวไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
3. นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5. เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
6. ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 
7. สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 
8. สินคา้คงเหลือ 
9. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 
12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
14. ค่าความนิยม 
15. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 
16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 
17. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18. หนี สินทีมีภาระดอกเบีย 
19. เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 
20. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 
21. ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
22. ทุนเรือนหุ้น 
23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
24. องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
25. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายได ้
26. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 
27. รายไดท้างการเงิน 
28. รายไดอื้น 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หมายเหตุ สารบัญ 
29. กองทุนสาํรองเลียงชีพ 
30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
31. ตน้ทุนทางการเงิน 
32. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
33. กาํไรต่อหุ้น 
34. เงินปันผล 
35. บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
36. เครืองมือทางการเงิน 
37. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 
38. เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั 
39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
40. การอนุมติังบการเงิน 
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1. การดําเนินงานและข้อมูลทัวไปของบริษัท 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย และทีอยู่
จดทะเบียนตังอยูเ่ลขที 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือเดือนพฤศจิกายน 2534 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.44  
(ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย 
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.31 (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 23.32)  
ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ใหบ้ริการทีปรึกษาและบริหารงานให้กบับริษทัยอ่ย และการประกอบธุรกิจทีสาํคญั
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) สรุปไดด้งันี   

1) การเป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใตค้ลืนความถี 2.1 GHz โดย บริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็นผู ้ด ําเนินการและให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz - 2155 MHz 
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN ไดรั้บสิทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เริมตั งแต่วนัที 7 ธันวาคม 2555 ถึงวนัที  6 ธันวาคม 2570 AWN มีภาระผูกพันจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุญาตเลขที 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ไดรั้บสิทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เริมตั งแต่วนัที  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที  15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพัน
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ค วาม ถี วิท ยุค ม นาค มระห ว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  2) (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 30 มิถุนายน 2559 ดว้ยราคาประมูลรวม
ทังสิน 75,654 ลา้นบาทโดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2559 ถึง
วนัที 30 มิถุนายน 2574 AWN มีภาระผูกพนัจะต้องปฏิบัติตามขอ้กําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นการประมูลเมือวนัที 28 มิถุนายน 2559 AWN ไดช้าํระเงินงวดแรก
เป็นจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 8,603 ลา้นบาท พร้อมวาง
หนังสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือให้กบั 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
ผูรั้บใบอนุญาตทีไม่สามารถชาํระเงินจากการประมูลคลืนความถีได้ตามเงือนไขการชาํระเงินเดิมแจ้ง
ความจาํนงในการขอแบ่งชําระดังกล่าวไปยงั กสทช. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีคาํสังนี มีผลใช้บังคับ 
อยา่งไรก็ตาม การขอแบ่งชาํระอยูภ่ายใตเ้งือนไขทีวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งประสงคที์จะเขา้ร่วมขอรับ
การจดัสรรคลืนความถี 700 MHz ที กสทช. จะพจิารณาจดัสรรดว้ย 

เมือวนัที 10 พฤษภาคม 2562 AWN ไดย้ืนหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) เพือแจง้ความประสงคข์อแบ่งชาํระเงิน
ประมูลคลืนความถี 900 MHz 
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เมื อวันที  19 มิถุนายน 2562 AWN ได้เข้าร่วมขอรับใบอนุญ าตให้ใช้คลืนความถีสําห รับกิจการ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อสํานกังาน กสทช. และเป็นผูไ้ดรั้บจดัสรรคลืนความถี 700 MHz จาํนวน 1 ชุด 
ซึ งต่อมา AWN ไดรั้บหนงัสือจาก กสทช. ยืนยนัว่า AWN ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของคาํสัง คสช. ที 4/2562 
ส่งผลให้ AWN ไดรั้บสิทธิในการแบ่งชาํระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขใหม่ทีระบุใน
คาํสัง คสช. ที 4/2562 ดงักล่าว และแจง้ขอ้มูลการแบ่งชาํระเงินออกเป็นสิบงวด งวดละเท่า ๆ กนั ทั งนี  
AWN ไดท้าํการวดัมูลค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายของคลืนความถี 900 MHz โดย
พิจารณาระยะเวลาการชาํระหนี ทีเปลียนแปลงไปและการเขา้ร่วมรับการจัดสรรคลืนความถี 700 MHz 
ผลต่างทีเกิดขึนจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคลืนความถี 900 MHz 
ตามเงือนไขเดิมและเงือนไขใหม่ รับรู้เป็นส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยรับรู้เป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการไดร้ับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 
700 MHz เมือ AWN ไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี 700 MHz เมือวนัที 15 มกราคม 2564 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 19 สิงหาคม 2561 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1740 MHz - 1745 MHz  และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุญาตเลขที 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  3) (“ใบอนุญาต”) ลงวันที 21 กันยายน 2561 โดย AWN ได้รับสิทธิ                      
ตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 24 กนัยายน 2561 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2576 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 700 MHz  

เมือวนัที  19 มิถุนายน 2562 AWN ได้รับการจัดสรรคลืนความถี 700 MHz จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ภายใตช่้วงคลืนความถีวิทยุ
คมนาคมระหว่าง 723 MHz - 733 MHz  และ 778 MHz - 788 MHz กาํหนดระยะเวลา 15 ปี เริมตังแต่วนัที 
15 มกราคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2579 ตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุไว้ในประกาศ กสทช.  
ลงวนัที 5 มิถุนายน 2562 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 198

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 2600 MHz 

เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผู ้ดําเนินการและให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีภายใต ้
ช่วงคลืนความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 2500 MHz - 2600 MHz ตามใบอนุญาตเลขที  NBTC/FREQ/TEL/55/1  
(เพิมเติมครั งที  4) (“ใบอนุญาต”) ลงวันที  21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย AWN ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว  
เริ มตั งแต่วันที  21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที  20 กุมภาพันธ์ 2578 AWN มีภาระผูกพันจะต้องปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดตา่ง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

การประมูลคลืนความถีสาํหรับกิจการโทรคมนาคม ยา่น 26 GHz 

เมือวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2564 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใต้
ช่วงความถีวิทย ุ25.2 GHz - 26.4 GHz ตามใบอนุญาตเลขที FREQ/TEL/001 ลงวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2564 
โดย AWN ไดร้ับสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัที 17 กุมภาพนัธ ์
2579 AWN มีภาระผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที
กาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 700 MHz 

เมือวนัที 1 เมษายน 2564 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วง
คลืนความถีวิทยุคมนาคม 700 MHz ระหว่าง 733 MHz - 738 MHz  และ 788 MHz - 793 MHz ตาม
ใบอนุญาตเลขที FREQ/TEL/001 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 1 เมษายน 2564 โดย AWN ได้รับสิทธิตาม
ใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 1 เมษายน 2564 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2579 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

2) บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด  (“SBN”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับ
ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ทีไม่ใช้
คลืนความถี ระดับชาติ ตามใบอนุญาตเลขที B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 20 มีนาคม 
2560 โดยมีกําหนดสินสุดวนัที 19 มีนาคม 2575 นอกจากนี  SBN ไดร้ับใบอนุญาตจาก กสทช. สําหรับ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ แต่ละฉบบัมีระยะเวลา 1 - 8 ปี ทังนี  SBN มีภาระผูกพนั
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตา่งๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 199

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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3) บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกัด (มหาชน) (“CSL”)  บริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาต                    
ดา้นอินเตอร์เน็ต ประเภท 2 และ ดา้นโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพือดาํเนินการและให้บริการ
เกียวกบัศูนยข์อ้มูลอินเตอร์เน็ต  บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ - ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพือการสือสาร 
ทังภายในประเทศและต่างประเทศ และจาํหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 

ตามขอ้กาํหนดของ กสทช. หากผูไ้ดร้ับใบอนุญาตมิไดก้ระทาํการทีขดัตอ่เงือนไขในใบอนุญาตโดยผิด
ในลกัษณะทีสาํคญัหรือเป็นความผิดทีร้ายแรง กสทช. จะพิจารณาการต่อใบอนุญาตตามขันตอนปกติ 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  
   

ประเทศที 
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 
ชือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตัง 2564  2563 

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มลูทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั หยดุให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูใ้ห้บริการเครือข่ายชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาํระเงินทาง 

      อเิล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนที 

     ผูจ้ดัจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลือนที และให้บริการ 
     โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ให้บริการ 
     โทรคมนาคมบริการโครงข่ายโทรคมนาคม 
     และให้บริการอนิเตอร์เน็ต 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการ 
    โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ และ 
     ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ไลฟ์ จาํกดั 4 ผูใ้ห้บริการดิจิทลัแฟลตฟอร์ม ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการพืนที ทีดินและอาคาร รวมทังสิง 

     อาํนวยความสะดวกต่างๆ  
ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ผูพ้ฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
      ขอ้มูลสําหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลือนที 
      (Content Aggregator) แ ละให้ บริก ารใน การ 
     เรียกเก็บและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการจดัอบรมแก่บริษทัในกลุ่ม ไทย 99.99  99.99 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 200

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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. 

   
ประเทศที 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

ชือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตัง 2564  2563 
บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชัน จาํกดั ผูใ้ห้บริการนายหนา้ประกนัภยั ไทย 99.99  99.99 
บริษทั เลิร์นดิ จาํกดั   ผูใ้ห้บริการจดัอบรม ไทย 99.99  99.99 
      
บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั 

อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี  ไทย 51.00 1, 2  51.00 1, 2 

บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ผู ้ให้ บ ริ การศู น ย์ข้อมู ล อิ น เทอร์ เน็ ต  บ ริก าร   
    อินเทอร์เน็ตและบริการรับ – ส่งสัญญาณผ่าน 
    ดาวเทียมเพือการสือสารทังภายในประเทษและ 
    ต่างประเทศ และจาํหน่ายอปุกรณ์อินเตอร์เน็ต 

ไทย 99.68 1, 3  99.67 1, 3 

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการดา้นการจดัพิมพแ์ละโฆษณาสมุด 
    รายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 

ไทย 99.99 1  99.99 1 

บริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ให้บริการผา่นระบบโทรศพัทเ์คลือนทีและ 
    พฒันาแอพพลิเคชัน 

ไทย 99.99 1  99.99 1 

บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จาํกดั ผูใ้ห้บริการธุรกิจสือโฆษณาออนไลน์ ไทย 99.94 1  99.94 1       
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการโครงข่ายสือสัญญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00 1  29.00 1       
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั ผูพ้ฒันาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสง ไทย 60.00 1  60.00 1 
บริษทั แรบบิท - ไลน ์เพย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชําระเงิน 

    ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย 33.33 1  33.33 1  

Digital Games International Private 
  Limited 

ผูใ้ห้บริการเกมส์ออนไลน์ 
 

สิงคโปร์ 
 

33.33 1  33.33 1 

บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผูพ้ฒันาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสง  ไทย 70.00 1  70.00 1 
บริษทั เอไอเอสซีบี จาํกดั ผูใ้ห้บริการสินเชือผา่นดิจิทลัแพลตฟอร์ม ไทย 50.00   - 

1  สดัส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อยทางออ้ม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงโดยสัดส่วนของความเป็นเจา้ของทีถือโดยบริษทัย่อย 
2  วนัที 1 กนัยายน 2563 บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั นส์ จาํกดั (“ADC”) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง

พาณิชยโ์ดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ADC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89 ลา้นบาทรวมอยู่ในรายการเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดของงบแสดงฐานะการเงินรวม สาํหรับรายการทีเหลือไม่เป็นรายการสาํคญัในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3  ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 AWN ได้ซือหุ้นสามญัของ CSL เพิมเติมจาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าในราคาหุ้นละ 8.80 บาท 
รวมเป็นเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของหุ้นสามญัทังหมดทีออกและชาํระแลว้ทังหมดของ CSL ผลจาก
รายการดงักล่าว AWN ถือหุ้นสามญัของ CSL จาํนวน 592,624,524 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.68 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้
ทังหมดของ CSL 

4 วนัที 27 กันยายน 2564 บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั จดทะเบียนเปลียนชือกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ เป็น 
บริษทั เอไอเอส ดิจิทลั ไลฟ์ จาํกดั 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 201
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดงันัน งบการเงินนี
จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยู่หรือผลการดาํเนินงานซึงอาจเกิดขึนในกรณีทีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงาน
โดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน
อย่างต่อเนือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะติดตามความคบืหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ
การหนี สินและหนี สินทีอาจจะเกิดขึนอย่างสมําเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจัดทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 เรือง “การนาํเสนอ
งบการเงิน” ซึ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 
2564 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที 2 ตุลาคม 2560 เรือง 
“การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง “กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน 
(ฉบบัที 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที 26 ธนัวาคม 2562 

2.3 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบ
แนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสําคญั และ
ข้อกาํหนดทางการบัญชีเกียวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี ยอา้งอิง การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 

การยนิยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั COVID-19  

กลุ่มบริษัทและบริษทัไดเ้ลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนเกียวกับการยินยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกับ 
COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรืองสัญญาเช่า การปรับปรุง
ดงักล่าวอนุญาตให้ผูเ้ช่าทีเลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนไม่จาํเป็นตอ้งประเมินวา่การยนิยอมลดค่าเช่า
ทีเกิดขึนอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงือนไขตามทีระบุ
ไว ้ถือเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ และให้บนัทึกบญัชีการยินยอมลดค่าเช่าเหล่านันเสมือน
วา่ไมใ่ช่การเปลียนแปลงสัญญาเช่า ซึ งการลดลงใดๆ ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการ
จ่ายชาํระซึงเดิมจะครบกาํหนดในหรือก่อนวนัที 30 มิถุนายน 2565 เท่านัน และไม่มีการเปลียนแปลงที
สาํคญัเกียวกบัเงือนไขและขอ้กาํหนดอืนของสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
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2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  16 เรือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิมข้อกาํหนดเกียวกับ
ข้อยกเวน้ชัวคราวสําหรับการปฏิรูปอัตราดอกเบี ยอ้างอิง ระยะที 2 โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการ
ปรับปรุงดังกล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 
2565 เป็นตน้ไป ทังนี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซึ ง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุง
นีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 27 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ได้แก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 เรือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 
เรือง เครืองมือทางการเงิน ซึ งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 28 มิถุนายน 2564 และจะมี
ผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 
ทังนี  อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าว สืบเนืองมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ระยะที 2 โดยได้เพิมขอ้ผ่อนปรนสําหรับการ
เปลียนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี สินทางการเงิน ทีเกิดจากการ
ปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง รวมทังขอ้ยกเวน้สําหรับการถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกัน
ความเสียงโดยเฉพาะเป็นการชัวคราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมตาม TFRS 7 

นอกจากนี  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึ ง
ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 22 ธนัวาคม 2564 ไดแ้ก่  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 1 เรือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็น
ครั งแรก มีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 
2565 เป็นตน้ไป  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 6 เรือง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 
เป็นตน้ไป  
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 แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี ทีไดรั้บผลกระทบจากโรคติด
เชือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเป็นมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับกิจการทีให้
ความช่วยเหลือลูกหนี ทีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี ดังกล่าวระหว่างวนัที 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปลียนแปลงดงักล่าว ทังนี  
กิจการทีเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัวคราวตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี  ตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
ตามทีกาํหนดไว ้

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งมาเริมถือปฏิบติักบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
อยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวทีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
ในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
งบการเงินนี ไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามที
ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสําคญัดงัต่อไปนี  
3.1 เกณฑใ์นการทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทัและบริษัทย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

การรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษทัและบริษทั บันทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษัท 
ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพือให้
ไดม้าซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนัน ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงทีเกิดขึนมารวมในการพิจารณา วนัทีซือกิจการคือ วนัทีอาํนาจในการ
ควบคุมนั นได้ถูกโอนไปยงัผูซื้ อ การกําหนดวนัทีซื อกิจการและการระบุเกียวกับการโอนอาํนาจ
ควบคุมจากฝ่ายหนึงไปยงัอีกฝ่ายหนึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกียวขอ้ง  

ค่าความนิยม วดัมูลค่าจากมูลคา่ยุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึ งรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียที
ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์ระบุไดท้ีไดม้าและ
หนี สินทีรับมาซึงวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ 
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สิงตอบแทนทีโอนให้ ต้องวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป หนี สินทีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั
และบริษทั ทังนี สิงตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี สินทีอาจเกิดขึนและมูลค่าของ
โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผูถู้กซือเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมี
ผลให้สินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัและผูถู้กซือ ใหใ้ช้ราคาทีตํา
กวา่ระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหัก
จากสิงตอบแทนทีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายอืน  

หนี สินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี สินหากมีภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัซึ งเกิดขึนจากเหตุการณใ์นอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า
จากผูถู้กซือ 

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกับการซือของกลุ่มบริษทัและบริษัททีเกิดขึนซึ งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น 
ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดขึน 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่า
เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหว่างปี 2552 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมีความสามารถในการใช้
อาํนาจเหนือกิจการนันทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง 

การสูญเสียการควบคุม 
เมือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี สินของ
บริษทัยอ่ยนันออก รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจ้าของ
ทีเกียวขอ้งกับบริษทัย่อยนัน กาํไรขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมทียงัคง
เหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 
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ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบด้วยส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของบริษทัทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วม
ในนโยบายดงักล่าว 

การร่วมคา้ เป็นการร่วมการงานซึ งผูที้มีการควบคุมร่วมในการงานนันมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ
การร่วมการงานนัน เงินลงทุนในการร่วมคา้บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย และรับรู้
รายการเริมแรกดว้ยราคาทุน 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการ
เมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึ งรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึ งเป็น
ผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง
ซึ งเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการทีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกับเงินลงทุนเท่าที
กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะ
เดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน 
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3.2 เงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุม่บริษทั 
(สกุลเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้
ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนันัน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีไม่เป็นตวัเงินซึ งเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ งบนัทึกตาม
เกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

3.3 เครืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนด
ของสัญญาของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตน้ทุนการทาํ
รายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน 
(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) เพิม
หรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี สินทางการเงินตามความเหมาะสม เมือ
รับรู้รายการเมือเริมแรก ตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หนี สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
สินทรัพยท์างการเงินทีรับรู้ทั งหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 
ขึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

ตราสารหนี ทีเขา้เงือนไขดงัต่อไปนี  ถูกวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยท์างการเงินทีถือครองตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
เพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

 ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซึ งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ งเป็นการจ่ายเพียง
เงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้
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โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอืนทังหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

เวน้แต่ทีกล่าวไวก่้อนหน้า กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจปฏิบติัดงัต่อไปนีกบัสินทรัพยท์างเงินทีเมือเลือก
รับรู้รายการเมือเริมแรกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกให้แสดงการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึนภายหลงักบั
ตราสารทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน หากเขา้เงือนไข (2) ดา้นล่าง และ 

 กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกกาํหนดให้ตราสารหนี ทีเขา้เงือนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่า
ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หากการ
ปฏิบติัดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดการจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญั ดู (3) ดา้นล่าง 

(1) ราคาทุนตดัจาํหน่ายและวธีิดอกเบียทีแทจ้ริง 
วิธีดอกเบียทีแท้จริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหนีและปันส่วนดอกเบี ย
รับตลอดช่วงระยะเวลาทีเกียวขอ้ง 

ดอกเบียรับ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุและรวมในรายการ “รายไดท้างการเงิน” 

(2) ตราสารทุนทีเลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดง
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (เป็นรายตราสาร) ทังนี เมือเลือกแลว้ไม่สามารถ
ยกเลิกได ้การเลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้หากตราสารทุนเป็นการถือไวเ้พือคา้หรือหากเป็นสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายทีรับรู้
โดยผูซื้อในการรวมธุรกิจ 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนวัดมูลค่า 
เมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

รายการดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมกบักาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทนุสะสม ผลสะสม
กาํไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเมือตดัจาํหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปกาํไรสะสมแทน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทังหมดทีไม่ใช่ถือไวเ้พือการคา้แสดง
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ณ วนัทีนาํ TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้รั งแรก 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 209

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
 

- 15 - 
 

(3) สินทรัพยท์างการเงินทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินทีไม่เขา้เงือนไขสําหรับการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ดู (1) ถึง (2) ด้านบน) วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยท์างการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัสินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกับกาํไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใด ๆ ที รับรู้ 
ในกําไรหรือขาดทุน ตราบเท่าทีสินทรัพยท์างการเงินนั นไม่เป็นส่วนหนึ งของความสัมพนัธ์ของ 
การป้องกันความเสี ยงที เลือกกําหนดไว ้(ดูนโยบายการบัญชี การป้องกันความเสี ยง) กําไรหรือ
ขาดทุนสุทธิรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และรวมอยู่ในรายการ “กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์” มูลค่ายุติธรรมประเมินตามทีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.23 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนกับ 
ลูกหนีการคา้ และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา จาํนวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
จะถูกวดัมลูค่าใหม่ทุกวนัทีรายงานเพือให้สะทอ้นการเปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตจาก
ทีเคยรับรู้รายการเมือเริมแรกของเครืองมือทางการเงินทีเกียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัต้องรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุเสมอ
สําหรับลูกหนี การคา้และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนกบั
สินทรัพยท์างการเงินเหล่านี  ประมาณการโดยใชต้ารางการตังสํารองขึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัและบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้มื 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัวไป และการประเมินทิศทางทังในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 
รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึนจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาทีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึนตลอดอายขุองเครืองมือทาง
การเงินทีคาดไว ้ในทางกลบักันผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือนขา้งหน้า
แสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดตลอดอายทุีคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์
ปฏิบัติผิดสัญญาของเครืองมือทางการเงินทีมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ นภายใน 12 เดือน
หลงัจากวนัทีรายงาน 
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(1) นโยบายการตดัรายการ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเมือมีขอ้มูลทีบ่งชีว่าลูกหนี มีปัญหา
ดา้นการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดที้จะไดรั้บคืน สินทรัพยท์างการเงินทีถูก
ตดัรายการอาจขึนอยู่กบัวิธีการบงัคบัภายใตก้ระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
โดยใชค้าํปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินทีไดรั้บคืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

(2) การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็นของ
การปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนี ปฏิบติัผิดสัญญา 
และยอดหนี เมือลูกหนี ปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติั
ผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนีปฏิบติัผิดสัญญาขึนอยู่กบั
ข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สําหรับยอดหนี เมือลูกหนี
ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขันต้นของสินทรัพย ์ 
ณ วนัทีรายงาน  

หากกลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผือผลขาดทุนของเครืองมือทางการเงินดว้ยจาํนวนเงิน
ทีเท่ากบัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน 
แต่ ณ วนัทีรายงานปัจจุบนั พจิารณาแลว้เห็นวา่ไม่ตอ้งถือปฏิบติั กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งวดัมูลค่า
ของค่าเผือผลขาดทุนด้วยจาํนวนเงินทีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือน
ขา้งหนา้ ณ วนัทีรายงานปัจจุบนั เวน้แต่สินทรัพยเ์หล่านันใชวิ้ธีการอยา่งง่าย 

หนีสินทางการเงิน 
หนี สินทางการเงินทังหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบียทีแท้จริงหรือ
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หนี สินทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก 
หากเขา้เงือนไขดงันี  

 การกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการอย่างมี
นยัสาํคญัทีจะเกิดขึน 

 หนี สินทางการเงินเป็นส่วนหนึงของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี สินทางการเงินหรือทังสองแบบ 
ทีมีการบริหารและประเมินผลการดําเนินงานด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมซึ งสอดคล้องกับกลยุทธ ์
การบริหารความเสียง หรือกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ขอ้มูลเกียวกบักลุ่มดงักล่าวมีการนาํเสนอเป็นการภายใน 
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หนี สินทางการเงินทีวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

วิธีดอกเบี ยทีแท้จริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตัดจาํหน่ายของหนี สินทางการเงินและปันส่วน
ดอกเบียจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาทีเกียวขอ้ง อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงคืออตัราทีใชใ้นการคิดลดประมาณ
การเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทังหมด ซึ งเป็นส่วนหนึง
ของอตัราดอกเบียทีแท้จริง ตน้ทุนการทาํรายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอืนๆ ) ตลอดอายุที
คาดไวข้องหนี สินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาทีสันกว่า เพือให้ได้ราคาทุนตดั
จาํหน่ายของหนี สินทางการเงิน 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัเขา้ทาํสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินหลายประเภทเพือบริหารความเสียง
กบัอตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียนต่างประเทศ รวมถึงสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าเงินตรา
ต่างประเทศ และสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญาอนุพนัธ์และวดัมูลค่าใหม่ใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์ดงักล่าวถูกเลือกกาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความ
เสียงทีมีประสิทธิผลในเหตุการณ์ทีช่วงเวลาของการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนขึนอยู่กบัลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง 

อนุพนัธ์ทีมูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ตรงกนัขา้มอนุพนัธ์ทีมูลค่ายุติธรรม
เป็นลบรับรู้เป็นหนี สินทางการเงิน อนุพนัธ์จะไม่หักกลบในงบการเงิน อนุพนัธ์แสดงเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนหรือหนี สินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาทีเหลืออยู่ของอนุพนัธ์มีมากกว่า 12 เดือนและ
ไม่คาดว่าจะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนัธ์อืนแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหนี สิน
หมุนเวียน 

การบัญชีป้องกันความเสียง 
กลุ่มบริษทัเลือกกาํหนดให้อนุพนัธ์ทีเขา้เงือนไขเป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งกบั
ความเสียงอตัราดอกเบียในการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด  
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ณ การเริ มต้นของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี ยง กลุ่มบริษัทจัดทําเอกสารซึ งระบุถึง
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงระหว่างเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงและรายการทีมีการ
ป้องกันความเสียง และวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ในการบริหารความเสียงสําหรับรายการทีเกียวขอ้งกบั
การป้องกนัความเสียง นอกจากนี  ณ วนัทีเริมตน้ป้องกนัความเสียงและต่อเนืองไป กลุ่มบริษทัจดัทาํ
เอกสารว่า เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงมีประสิทธิผลในการหักกลบการเปลียนแปลงในกระแส
เงินสดของรายการทีมีการป้องกันความเสียงทีเกียวขอ้งกบัความเสียงทีมีการป้องกนัความเสียง เมือ
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงเขา้เงือนไขความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงทุก
ขอ้ดงัต่อไปนี  

 มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการทีมีการป้องกันความเสียงและเครืองมือทีใช้ป้องกัน
ความเสียง 

 ผลกระทบของความเสียงด้านเครดิตไม่เหนือกว่าการเปลียนแปลงมูลค่าอนัเกิดจากความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจ และ     

 อตัราส่วนการป้องกนัความเสียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงเท่ากบัอตัราส่วนของ
ปริมาณของรายการทีมีการป้องกันความเสียงซึ งกลุ่มบริษทั ไดป้้องกนัความเสียงต่อปริมาณของ
เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงซึงกลุ่มบริษทั ไดใ้ชป้้องกนัความเสียงสาํหรับปริมาณของรายการที
มีการป้องกนัความเสียงดงักล่าว 

การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 

ส่วนทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์และเครืองมือทีใช้ป้องกัน
ความเสียงทีเขา้เงือนไขอืนทีเลือกกาํหนดและเขา้เงือนไขเป็นการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด
รับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  
ออมทรัพย ์และฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนั และเงินลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสูงและมีอายุคงเหลือนับแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลาสาม
เดือนหรือตํากวา่ 
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3.5 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน แสดงในราคาทุนสุทธิหักค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึน 

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.3 

3.6 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือประกอบดว้ยโทรศพัท์เคลือนที ซิมการ์ด และอะไหล่ทีใช้ในการซ่อมแซมและการ
ใหบ้ริการ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสินคา้
คงเหลือของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกัเคลือนที 

ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซือ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่ใน
สถานทีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายที
จาํเป็นในการขาย 

ค่าเผือสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจะถูกบันทึกสําหรับสินค้าเสือมคุณภาพ 
เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

3.7 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัและเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ ตราสารหนีและตราสารทุนอืน 

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํทีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสัน มีอายคุรบกาํหนดมากกว่า
สามเดือนแต่ไม่เกินหนึงปี 
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3.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมูลค่า 

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิ ของกิจการ 

ทีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือจากการดอ้ยค่า 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์
ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบั
การจดัหาสินทรัพยเ์พือให้สินทรัพยน์ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ต้นทุน
ในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สาํหรับเครืองมือ
ทีควบคุมโดยลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ซึ งไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์นันให้ถือว่า
ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอปุกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้ง
บนัทึกแต่ละส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยที์เช่า 
การเช่าซึ งกลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองส่วนใหญ่ของ
ทรัพยสิ์นทีเช่านันๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าโดย 
ทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตํา 
ทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากว่า หักดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า 
ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นต้นทุนทางการเงิน และส่วนทีจะหักจากหนี ตามสัญญา เพือทาํให้
อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี สิน ต้นทุนทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนทีเกิดขึนในภายหลงั 
ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนันได้อย่างน่าเชือถือ 
ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือเกิดขึน 
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ค่าเสือมราคา 
ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์สดงไดด้งันี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 - 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอปุกรณ์  3 - 20 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตัง และอปุกรณ์สาํนกังาน 2 - 18 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตัง 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุด
ทุกสินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.9 สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี สินตามสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัและบริษทัทีเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษัทและบริษัท ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
ณ วนัเริมต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทและบริษัท รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี สินตามสัญญาเช่า 
ทีเกียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าทีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือน 
หรือน้อยกวา่) และสัญญาเช่าซึ งสินทรัพยมี์มูลค่าต ํา สัญญาเช่าเหล่านี  กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้การจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑท์ีเป็นระบบอืน
ทีดีกวา่ซึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาทีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยที์เช่า 

หนี สินตามสัญญาเช่าวดัมลูค่าเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 
ณ วนันัน โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบี ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานันไม่สามารถกาํหนดได ้
กลุ่มบริษทัและบริษทั ใชอ้ตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพิม 
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การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนี สินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

 การจ่ายชาํระคงที (รวมถึง การจ่ายชาํระคงทีโดยเนือหา) หกัลูกหนี สิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 
 การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยู่กับดชันีหรืออตัรา ซึ งการวดัมูลค่าเริมแรกใช้ดัชนีหรืออตัรา  

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 
 จาํนวนเงินทีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
 ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีผูเ้ช่าจะใช้สิทธิเลือกนัน

และ 
 การจ่ายชาํระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่าจะใช้

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หนี สินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าภายหลังของหนี สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิมมูลค่าตามบัญชีเพือสะท้อนดอกเบียจาก
หนี สินตามสัญญาเช่า (ใชว้ิธีดอกเบียทีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพือสะทอ้นการชาํระการจ่ายชาํระ
ตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระ 

กลุ่มบริษัทและบริษัท วดัมูลค่าหนี สินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
ทีเกียวขอ้ง) เมือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี  

 มีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สําคัญ หรือการเปลียนแปลงในสถานการณ์  
ทีส่งผลใหมี้การเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดงักล่าว
หนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิด
ลดทีปรับปรุง 

 มีการเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า เนืองจากการเปลียนแปลงดชันีหรืออตัรา หรือการ
เปลียนแปลงจาํนวนเงินทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ในกรณี
ดงักล่าวหนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงโดยใช้
อตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าเป็นผลมาจากการเปลียนแปลง
อตัราดอกเบียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดทีปรับปรุง) 

 มีการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือและการเปลียนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 
ในกรณีนีหนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึนอยู่กบัอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าทีเปลียนแปลง
โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดทีปรับปรุง ณ วนัทีการเปลียนแปลง
สัญญามีผล 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเริมแรกกับหนี สินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้ง การจ่ายชาํระ
ตามสัญญาเช่าใด ๆ ทีจ่ายชําระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลหักสิงจูงใจ 
ตามสัญญาเช่าทีไดรั้บใด  ๆและตน้ทุนทางตรงเริมแรกใด ๆ  การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
โดยใชร้าคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เมือกลุ่มบริษทัและบริษทั มีประมาณการต้นทุนทีจะเกิดขึนในการรือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง 
การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามทีกาํหนดไว้
ในขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดังกล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที 37 เรือง ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน เพืออธิบายต้นทุน 
ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหนึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้เกียวขอ้ง เวน้แต่
ตน้ทุนเหล่านันเกิดขึนเพือผลิตสินคา้คงเหลือ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเสือมราคาตลอดช่วงเวลาทีสันกวา่ของอายสุัญญาเช่าและอายุการใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงหรือราคาทุนของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สะท้อนว่า กลุ่มบริษัทและบริษัท จะใช้สิทธิเลือกซือ สินทรัพย์สิทธิการใช้ที
เกียวขอ้งคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเสือมราคาเริม ณ 
วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิ การใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุอง
สัญญาเช่า ดงัต่อไปนี  

ทีดินและอาคาร 1 - 11 ปี 
คลืนความถีโทรคมนาคม 6 ปี 
เสาสถานีฐาน 9 ปี 
อุปกรณ์โทรคมนาคม 1 - 15 ปี 
อาคารสาํนกังาน 1 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 5 ปี 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  

กลุ่มบริษัทและบริษัท ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 เรื อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพือ
ประเมินว่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกสําหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ทีระบุ
ไดต้ามทีกล่าวในนโยบายเรือง “ทีดิน อาคารและอุปกรณ์” 
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ค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึ นอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหนี สินตามสัญญาเช่าและ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายชาํระทีเกียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดทีมีเหตุการณ์หรือเงือนไข
การจ่ายชาํระเหล่านันเกิดขึนและรวมอยู่ในบรรทดั “ค่าใชจ่้ายอืน” ในกาํไรหรือขาดทุน 

ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและ
บนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าทีเกียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัและ 
บริษทั ใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัทีเป็นผูใ้หเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงสัญญาเช่าเป็นผูใ้หเ้ช่าทีเกียวขอ้งกบัการให้เช่าพืนทีและอุปกรณ์  

สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษัท เป็นผูใ้ห้เช่าจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดําเนินงาน เมือ
เงือนไขของสัญญาเช่าโอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทังหมดของความเป็นเจ้าของให้แก่ผูเ้ช่า 
สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอืน ๆ ทังหมดจดัประเภทเป็นสัญญา
เช่าดาํเนินงาน 

เมือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญา
แยกจากกัน ผูใ้ห้เช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงานโดย
อา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้เกิดขึนจากสัญญาเช่าหลกั 

รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าทีเกียวขอ้ง ตน้ทุนทางตรง
เริมแรกทีเกิดขึนจากการเจรจาและเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์
เช่าและรับรู้ดว้ยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

จาํนวนเงินทีจะไดรั้บจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหนีดว้ยจาํนวนทีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพือสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนราย
งวดคงทีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

เมือสัญญาทีประกอบดว้ยส่วนประกอบทีเป็นการเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทันํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ เพือปันส่วนขอ้พิจารณา
ภายใตส้ญัญากบัแต่ละส่วนประกอบ 
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3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเริมแรก
ของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ภายหลังจากการรับรู้เริมแรก  
ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า การบัญชีด้านผูล้งทุนมูลค่า 
ตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
ในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ ทีเป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
รวมถึงค่าความนิยม 

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินทีจะจ่ายชาํระ ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระกบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบนัทึกเป็นตน้ทุน
ทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
ซึงจะเริมตดัจาํหน่ายเมือวนัทีใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช ้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน ประกอบดว้ยมูลค่าความสัมพนัธ์และสัญญาทีมีกบัลูกคา้ทีมาจากการรวมธุรกิจ 
ค่าสิทธิในการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง และค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ ทีกลุ่มบริษัท 
และบริษทัซือมาและมีอายุใช้งานจาํกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยรวมเป็นสินทรัพยที์สามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนัน ค่าใชจ่้ายอืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์
ทีเกิดขึนภายในรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหักดว้ยมูลคา่คงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะให้
ประโยชน์  
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ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี  

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม อายุใบอนุญาต 
มูลค่าความสัมพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ 5 ปี 
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ 5 ปี 
ค่าสิทธิ ในการใชโ้ครงข่ายเคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง อายทีุเหลือของสัญญา 
ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตัง 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิน
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.11 สินทรัพยอื์น 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ประกอบดว้ย ค่าเช่าวงจรระหว่างประเทศ และตน้ทุนผลิตภาพยนตร์ แสดงดว้ย
ราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตัดจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่า
คงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดว่า
จะไดร้ับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์
ไมมี่ตวัตนซึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะ
ใหป้ระโยชน ์ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี  

ค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ อายุสัญญา 
ตน้ทุนผลิตภาพยนตร์ อายสุัญญา 
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3.12 การดอ้ยคา่ 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน
ว่ามีขอ้บ่งชี เรืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดว่า 
จะไดรั้บคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย ์
ทีก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลคา่ทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท์ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยที์ ก่อให้เกิดเงินสด 
ทีสินทรัพยน์ันเกียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน
เพิมขึ นในภายหลัง และการเพิมขึนนันสัมพนัธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที เคยรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอืนๆ ที เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูก
ประเมิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี เรืองการด้อยค่าลดระดับลงหรือหมดไป ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลด หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า
มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุน
จากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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3.13 หนี สินทีมีภาระดอกเบีย 
หนี สินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกเริมแรกในมูลค่ายติุธรรมหักค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัการเกิดหนี สิน ภายหลงั
จากการบนัทึกหนี สินทีมีภาระดอกเบียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหวา่งยอด
หนี เริมแรกและยอดหนี เมือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุการกูย้ืมโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

3.14 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุน 

3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
กองทุนสํารองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพซึ งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที
ไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษทัและบริษัทและได้รับการบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
ดงักล่าวได้รับเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัและบริษัท เงินจ่าย
สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิด
รายการนัน 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานทีตอ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
และผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยทีประมาณการไวซึ้งคาํนวณโดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนด
ไวท้ั งหมดซึ งเกิดขึนจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของการประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงานใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของผลประโยชน์พนักงานในงบกาํไร
ขาดทุน 
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ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง  
ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงเจตนาผูกพนั
อยา่งชดัเจนเกียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดที้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทัง
การเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเมือกลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอให้มีการออกจากงานโดย
สมคัรใจ และมีความเป็นไปได้ทีจะได้รับการตอบรับขอ้เสนอนัน และสามารถประมาณจาํนวนของการ
ยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิน
กวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมือพนกังานทาํงานให ้

หนี สินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดวา่จะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสันหรือการปันส่วนกาํไร 
หากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะต้องจ่าย 
อนัเป็นผลมาจากการทีพนักงานได้ทาํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันี สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ของโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนทีออกให้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ  

รายจ่ายของโครงการ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและบนัทึกเป็นส่วนเพิมในรายการ 
“สํารองสําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาทีการให้บริการ
และ/หรือผลงานทีกาํหนดไวใ้นโครงการเป็นไปตามเงือนไข 

3.16 ประมาณการหนี สิน 
ประมาณการหนี สินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษัทและบริษทัมีภาระหนี สินตามกฎหมายทีเกิดขึนใน
ปัจจุบันหรือทีก่อตัวขึ นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนี สินดงักล่าว ประมาณการหนี สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษี
เงินได ้เพือให้สะท้อนจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมี
ต่อหนี สิน ประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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3.17 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
การรับรู้รายได ้
รายไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระทีตอ้งปฏิบติัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน เมือการควบคุมสินคา้ถูกโอนใหแ้ก่ผูซื้อแลว้  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตและบริการอืนๆ รับรู้เมือมีการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 

รายไดค้่าบริการตามสัญญาออกแบบและติดตังระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และการสือสาร (“ไอซีที”) 
รับรู้ตามขันความสาํเร็จของงาน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานและในงวดบญัชีทีมีการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากสัญญาทีมีหลายองค์ประกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
ราคาขายแบบเอกเทศ ตามภาระทีตอ้งปฏิบติั กรณีทีสัญญามีภาระทีตอ้งปฏิบติั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง 
และตลอดช่วงเวลาหนึง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และภาระทีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเริมตน้สัญญา รับรู้
เป็นสินทรัพยห์รือหนี สินตามสญัญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

สินทรัพยต์ามสัญญาแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผือจากการยกเลิกสัญญา 
ค่าเผือจากการยกเลิกสัญญาโดยส่วนใหญ่ประเมินจากการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี  การคาดการณ์
เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ และขอ้มูลการยกเลิกสัญญาในอดีต สินทรัพยต์ามสัญญาจะ
ถูกตดัจาํหน่ายเมือมีการยกเลิกสัญญา 

ตน้ทุนในการไดม้าซึ งสัญญา 
ตน้ทุนในการได้มาซึ งสัญญา คือ ค่านายหน้าทีจ่ายเพือให้ได้มาซึ งสัญญาทีทาํกับลูกคา้บนัทึกเป็น
สินทรัพย ์แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอย่าง
เป็นระบบตลอดระยะเวลาของสัญญาซึ งสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดต้ามสัญญา ในกรณีทีระยะเวลา
ของการตดัจาํหน่ายตน้ทุนทีเกิดขึนจากการไดม้าซึ งสัญญามีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี กลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซึ งสัญญาดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดรายการ 

รายไดค้่าเช่า 
รายไดค้่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเริมแรก
ทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสญัญา 

รายไดด้อกเบีย 
รายไดด้อกเบียบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทนุตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.18 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจาก
เวลาทีผ่านไป และสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน
ทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหนีการคา้) 
และขาดทุนจากเครืองมือป้องกนัความเสียงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีไม่ไดเ้กียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไขรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

3.19 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกับ
รายการทีเกียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันไดแ้ก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบั
รายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี สินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวดงัต่อไปนี  การรับรู้ค่าความนิยมในครั งแรก การ
รับรู้สินทรัพย์หรือหนี สินในครั งแรกซึ งเป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการทีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี สินตาม
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการ
ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน 
และมีดอกเบียทีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัและบริษทั เชือว่าไดต้ังภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงิน
ได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี อยู่บนพืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดใ้นรอบระยะเวลา
รายงานทีเกิดการเปลียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมือ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี สินภาษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษี
เดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชาํระหนี สินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตังใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี สินใน
เวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพือเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ 
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

3.20 กาํไรต่อหุ้น 
กลุ่มบริษทัและบริษทั แสดงกาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสําหรับหุน้สามญั กาํไรต่อ
หุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัและบริษทัดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนักทีออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัทีซือคืน 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัทีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุ ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัทีออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามัญทีซื อคืน และ
ผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทังหมดและสิทธิซือหุน้ของพนกังาน 

3.21 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบริหารของกลุ่มบริษทัจะแสดงถึงรายการ
ทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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3.22 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัต้อง
อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตังขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสินทรัพย ์หนี สินและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับ
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีอาจเกิดขึน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รวมทังการแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู ้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์  
ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกตา่งไปจากประมาณการนัน 

การใชดุ้ลยพินิจทีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัต่อไปนี  

การรับรู้ตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละการคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์
การรับรู้ต้นทุนทีเกิดขึนเป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะสินสุดเมือผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้ว่าสินทรัพยนั์นอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใช้งาน
ไดต้ามความประสงคข์องผูบ้ริหาร นอกจากนัน นโยบายการบญัชีวิธีการคิดค่าเสือมราคาและการประมาณ
อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยย์งัคงใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้ริหารในการทบทวนอย่างสมําเสมอทุกรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

การดอ้ยค่า 
สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินว่ามี
ข้อบ่งชี  เรื องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์ 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลขาดทุนสะสมยกมา 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เมือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีใน
อนาคต และโอกาสทีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี
สะสม 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั 
รายการทีมีการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการตังประมาณการหนี สินทีอาจเกิดขึนจากคดีความที
สาํคญัเนืองจากผลคดียงัไม่สินสุด 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 228
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3.23 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการทีเกิดขึน
ในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ
ประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี สิน
รายการใดรายการหนึง กลุ่มบริษทัและบริษทัพจิารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี สินนันซึงผูร่้วมตลาด
จะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี สิน ณ วนัทีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลคา่ยติุธรรม
และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินนี ใชต้ามเกณฑ์ตามทีกล่าว 

นอกจากนี  การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ ัดลาํดบัชันเป็นระดบัที 1 ระดบัที 2 และระดบัที 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขันของขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลทีใช้วดัมูลค่ายุติธรรม 
ซึ งมีดงัต่อไปนี  

- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์
หรือหนี สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมลูค่า 

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ันหรือ
หนี สินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้ําหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
เงินสดในมือ  15 11 1 1 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 35 977 605 (4) (1) 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 35 13,127 19,529 473 615 
เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ไม่เกิน 3 เดือน  1 1 - - 
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง  - 185 - - 
  14,120 20,331 470 615 
หกั เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 (1,381) (1,910) - - 
รวม  12,739 18,421 470 615 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 229
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหต ุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
สกุลเงินบาท  12,610 17,075 470 615 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 52 788 - - 
สกุลเงินยโูร 36 77 558 - - 
รวม  12,739 18,421 470 615 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราดอกเบี ยที
แท้จริงในอัตราระหว่างร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.95 ต่อปี และร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 0.35 ต่อปี ตามลาํดับ  
(ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 : ร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี และร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 0.45 ต่อปี ตามลาํดบั) 

5. เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็นการเฉพาะ  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยทีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัย่อยตอ้ง
ฝากเงินสดทีรับล่วงหน้าจากลูกคา้ไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกคา้ของบริษทัย่อย และไม่สามารถนาํไปใชส้าํหรับวตัถุประสงคอื์นนอกจากชาํระให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านัน 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็นการเฉพาะในงบการเงินรวมมีจาํนวนเงิน 
1,381 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 : 1,910 ลา้นบาท) 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 230
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6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
ลูกหนีการค้า      
บคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35     

ลูกหนีการคา้  83 37 211 15 
รายไดค้า้งรับ  60 16 5 - 

  143 53 216 15 
บุคคลหรือกิจการอืน ๆ      

ลูกหนีการคา้  10,064 10,668 103 179 
รายไดค้า้งรับ  6,689 7,727 - 1,574 

  16,753 18,395 103 1,753 
รวมลูกหนีการค้า  16,896 18,448 319 1,768 
หกั  ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิต      

ทีคาดว่าจะเกิดขึน  (1,677) (1,869) (95) (97) 
ลูกหนีการค้า - สุทธ ิ  15,219 16,579 224 1,671 
ลูกหนีอืน      
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  1,093 1,028 37 21 
ลูกหนี  - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น      

โทรศพัทเ์คลือนที  53 74 - - 
ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน  170 49 - - 
อืน ๆ 35 17 51 161 62 
รวมลูกหนีอืน  1,333 1,202 198 83 
รวมลูกหนีการค้าและลกูหนีหมุนเวียนอืน 16,552 17,781 422 1,754 
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิต      

ทีคาดว่าจะเกิดขึน     
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 1,838 2,876 (11)  (2) 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 231
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน      
ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน  127 43 216 15 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 6 3 - - 
เกินกาํหนดชาํระกวา่ 6 เดือน     

แตไ่ม่เกิน 12 เดือน 5 3 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 5 4 - - 
 143 53 216 15 
บุคคลหรือกิจการอืนๆ      
ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน  15,439 14,450 - 1 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 745 729 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน     

แต่ไม่เกิน 12 เดือน 288 1,325 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 281 1,891 103 1,752 
 16,753 18,395 103 1,753 
หกั  ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิต     

ทีคาดวา่จะเกิดขึน (1,677) (1,869) (95) (97) 
 15,076 16,526 8 1,656 
ลูกหนีการค้า - สุทธ ิ 15,219 16,579 224 1,671 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตังแต ่14 วนัถึง 120 วนั 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 232
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ตารางต่อไปนีแสดงการกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีไดรั้บรู้สําหรับ
ลูกหนีการคา้โดยการประเมินแบบกลุ่มซึงเป็นไปตามวิธีการอยา่งง่ายทีกาํหนดไวใ้น TFRS 9  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม (1,869) (1,765) (97)  (98) 
สาํรองผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (2,286) (3,054) -  - 
ตดัจาํหน่ายเป็นหนี สูญ 2,258  2,770 -  - 
ไดรั้บคนื 220  180 2  1 
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม (1,677) (1,869) (95)  (97) 

ลูกหนีการคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหต ุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
สกุลเงินบาท  14,851 16,096 224 1,671 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ     36 358 453 - - 
สกุลเงินยโูร 36 2 7 - - 
สกุลเงินเยน 36 8 21 - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 36 - 2 - - 
รวม  15,219 16,579 224 1,671 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดหนี คงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่งรายได้
จากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ซึ งยอดคงเหลือดังกล่าวแสดงเป็นหนี คงคา้งนานเกิน 12 เดือน  
เป็นจาํนวนเงิน 1,584 ลา้นบาท และ 1,574 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 : ไม่มี) 

เมือวันที  16 มกราคม 2556 บริษัทได้ยืนค ําเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”) (ดูหมายเหตุขอ้ 38) ชาํระหนีดงักล่าวพร้อมดอกเบียรวมเป็น
จาํนวนเงิน 1,526 ลา้นบาท 
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เมือวัน ที  1 พฤษภาคม 2560 คณ ะอนุญ าโตตุลาการมีค ําชี ขาดให้ เอ็น ทีชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จาก 
การให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกนัยายน 2555 ให้กบับริษทัเป็น
จาํนวน 1,355 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยตั งแต่วนัชี ขาด จนกว่าจะชาํระเสร็จเป็นจาํนวนร้อยละ 7.5 ต่อปีของ 
เงินตน้ดงักล่าว นอกจากนี  เอ็นทีตอ้งชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศตังแต่
เดือนตุลาคม 2555 เป็นตน้ไปจนกว่าจะหมดภาระผูกพนัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในวนัที 30 กนัยายน 
2558 หรือไดมี้การตกลงแกไ้ขหรือทาํสัญญากนัใหม่ 

ต่อมาในวนัที 7 กันยายน 2560 บริษทัได้รับคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที 1148/2560 ลงวนัที 17 กรกฎาคม 2560  
ซึ งเอ็นทียืนฟ้องเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทีชีขาดให้เอ็นทีชาํระค่าส่วนแบ่งรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตามขอ้ความขา้งตน้ 

เมือวนัที 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องของเอ็นที ซึ งเป็นผลใหเ้อ็นทีตอ้งชาํระ
เงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศให้แก่บริษัท ตามคําชี ขาดของคณ ะ
อนุญาโตตลุาการ 

ต่อมาวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2564 เอน็ทียืนอุทธรณ์ คดีหมายเลขดาํที อ.107/2564 ต่อศาลปกครองสูงสุด 

เมือวนัที  26 พฤศจิกายน 2556 บริษัท ดิจิตอล โฟน จาํกัด (“DPC”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย ได้ยืนฟ้องต่อศาล
ปกครองกลางเรียกร้องให้เอน็ที ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ จาํนวน 9 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้องรวมเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท 

เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํพพิากษาให้เอน็ทีชาํระค่าส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
โทรศพัทร์ะหว่างประเทศให้กบั DPC จาํนวน 2.56 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน
ดงักล่าว จนกว่าจะชาํระเสร็จสิน นับแต่วนัฟ้องคดีเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน โดยให้ชาํระภายใน 60 
วนั จากวนัทีคดีสินสุด 

ต่อมาเมือวนัที 29 มิถุนายน 2561 DPC ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด  
ทีให้เอ็นทีชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ตามอตัราค่าตอบแทนการใช้
และเชือมต่อ ตามคาํสังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบบั 11/2553 เรือง ให้ใชอ้ตัราค่าตอบแทน
การเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอตัราอา้งอิง ซึ งมิใช่อตัราที DPC และเอ็นที ตกลงร่วมกนัตามขอ้ตกลง
แบ่งส่วนรายได ้
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เมือว ันที  8 กันยายน 2564 บริษัทและ DPC ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาทดังกล่าวข้างต้นกับเอ็นที  
ตามรายละเอียดทีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 เหตุการณ์สําคญั ข้อพิพาททางการคา้และ 
คดีความทีสําคญั โดยผลจากการระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวทาํให้รายไดค้า้งรับลดลงจาํนวน 1,584 ลา้นบาท และ 
1,574 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 

โดยบริษทั DPC และ เอ็นที ไดด้าํเนินการถอนขอ้พิพาทดงักล่าวตอ่ศาลปกครองสูงสุดในวนัที 8 กนัยายน 2564 
และจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมือวนัที 1 ตุลาคม 2564 และวนัที 18 ตุลาคม 2564 

7. สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา 
สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ :ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
สินทรัพย์หมุนเวียน   
สัญญาขายอปุกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือน 2,100 1,715 
หัก  ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (280) (267) 
สินทรัพย์ตามสัญญา - สุทธ ิ 1,820 1,448 
   
ขาดทนุจากการยกเลิกสัญญาสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 144 525 

สินทรัพย์ที เกิดจากสัญญาคือจาํนวนที เกิดจากสัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือนทีทาํกับลูกค้า  
ซึ งเกิดขึนจากการปันส่วนราคาขายให้กบัการขายอุปกรณ์ ซึ งมีช่วงเวลารับรู้รายได ้ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ ง  
เมือกลุ่มบริษทัมีการโอนการควบคุมของอุปกรณ์ให้กบัลูกคา้แลว้ โดยสินทรัพยต์ามสัญญาดงักล่าวจะลดลง
สัมพนัธ์กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนโดยบริการรายเดือนมีช่วงเวลารับรู้
รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึงและตามขันความสาํเร็จของงาน 

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาทีถูกยกเลิกหรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสินสุดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู้
เป็นขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 
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ตารางต่อไปนีแสดงการกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีไดรั้บรู้สําหรับ
สินทรัพยต์ามสัญญาซึงเป็นไปตามวิธีการอย่างง่ายทีกาํหนดไวใ้น TFRS 9 (งบการเงินเฉพาะกิจการ :ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม (267)  (350) 
สาํรองผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (13)  83 
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม (280)  (267) 

8. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
สินคา้สาํเร็จรูป 2,126 2,423 - - 
อะไหล่เพือการซ่อมแซม     

เครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที 163 125 - - 
 2,289 2,548 - - 
หกั  ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมลูคา่     

ของสินคา้คงเหลือ (185) (176) - - 
สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 2,104 2,372 - - 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ
ในงบการเงินรวมจาํนวน 9 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทักลบัรายการค่าเผือ`สินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่าของสินคา้
คงเหลือในงบการเงินรวมจาํนวน 46 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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9. เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดังนี  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  2564  2563 
ณ วนัที 1 มกราคม  32 25 
รับรู้กาํไรในเงินลงทนุในบริษทัร่วม  3 7 
ณ วันที 31 ธนัวาคม  35 32 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการซือขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดังนี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ณ วนัที 1 มกราคม 799  636 - - 
เงินลงทุนเพิมขึน 300 247 300 - 
เงินปันผลรับระหวา่งปี (15) (9) - - 
แปลงค่างบการเงิน 8  3 - - 
รับรู้ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมคา้ (144)  (78) - - 
ณ วันที 31 ธันวาคม 948 799 300 - 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 
Digital Games International Pte Ltd. (“DGI”) 
เมือวันที  13 กุมภาพันธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ลงทุนในบริษัท Digital Games 
International Pte Ltd. (“DGI”) ประเทศสิงคโปร์ ต่อมา เมือวนัที  24 มีนาคม 2563 บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ 
จาํกัด (เดิมชือบริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกัด) ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกับบริษทั SK 
Telecom Co. , Ltd. ประเทศเกาหลีใตแ้ละ Digital Gaming Investment Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ สําหรับการลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 หรือ 10,000,000 หุ้น ของ DGI ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นจาํนวนเงินรวม 
10 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 226 ลา้นบาท เพือขยายตลาดธุรกิจเกมส์ออนไลน์ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จํากัด 
เมือวนัที 7 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ท
เวอร์ค จาํกดั (“ABN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยได้ลงทุนร่วมกับบริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จาํกัด (มหาชน) ใน
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“SAN”)  เพือประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber- 
Optic) ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ SAN มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 30 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ
จาํนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ ง SAN ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวนแลว้ และไดจ้ดทะเบียนจดัตัง
บริษัทกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ล้ว เมือวนัที 13 กรกฎาคม 2563 โดย ABN ถือหุ้นจาํนวน 
209,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียนของ SAN 

บริษัท เอไอเอสซีบี จํากัด  (“AISCB”) 

เมือวนัที 21 กันยายน 2564 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติให้บริษทัทาํสัญญาการร่วมคา้กบับริษทั 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB”) ลงทุนในบริษัท บริษัท เอไอเอสซีบี จ ํากัด (“AISCB”) 
วตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือผ่านดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Lending) AISCB มี
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 600 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ ง AISCB 
จดทะเบียนจดัตังบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือวนัที 25 ตุลาคม 2564 บริษทัลงทุน
หุ้น AISCB จาํนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ AISCB 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสาํหรับแต่ละปี มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทนุชําระแล้ว  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับสําหรับปี 
 2564 2563 2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ)               
บริษัทร่วม                 
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั 29 29 50 50 15 15 35  32  -  - 
              
การร่วมค้า              
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 60 60 100 100 60 60 141  114  15  9 
              
บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์ จาํกดั 33.33 33.33 600 600 787 787 428  490  -  - 
              
Digital Games International Pte Ltd. 33.33 33.33 678 678 226 226 58  175  -  - 
              
บริษทั สห แอดวานซ ์เนท็เวอร์ค จาํกดั 70 70 30 30 21 21 20  20  -  - 
              
บริษทั เอไอเอสซีบี จาํกดั 50 - 600 - 300 - 300  -  -  - 

 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทนุชําระแล้ว  ราคาทุน  มลูค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับสําหรับปี 
 2564 2563 2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ)               
การร่วมค้า                 
บริษทั เอไอเอสซีบี จาํกดั 50 - 600 - 300 - 300  -  -  - 

สรุปขอ้มูลฐานะทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้และผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี  
                  หน่วย : ล้านบาท 
 วันที 

รายงาน 
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

 สินทรัพย์
หมนุเวียน 

 สินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน 

 สินทรัพย์รวม  หนีสิน
หมุนเวียน 

 หนีสิน 
ไม่หมุนเวียน 

 หนีสินรวม  รายได้ 
รวม 

 ค่าใช้จ่าย 
รวม 

 กําไร 
(ขาดทุน) 

ปี 2564               
บริษัทร่วม            
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 69  406  475 110 249 359 184 172 12 
            
การร่วมค้า            
บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 60 152  110  262 25 1 26 109 38 71 
              
บริษทั แรบบิท ไลน์ เพย ์ จาํกดั   31 ธนัวาคม 33.33 1,123  195  1,318 692 307 999 256 441 (185) 
              

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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                  หน่วย : ล้านบาท 
 วันที 

รายงาน 
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

 สินทรัพย์
หมนุเวียน 

 สินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน 

 สินทรัพย์รวม  หนีสิน
หมุนเวียน 

 หนีสิน 
ไม่หมุนเวียน 

 หนีสินรวม  รายได้ 
รวม 

 ค่าใช้จ่าย 
รวม 

 กําไร 
(ขาดทุน) 

Digital Games International Pte Ltd. 31 ธนัวาคม 33.33 223  3  226 53 - 53 90 465 (375) 
               
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 70  28  5  33 5 - 5 3 3 - 
               
บริษทั เอไอเอสซีบี จาํกดั 31 ธนัวาคม 50 600 - 600 - - - - - - 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 241
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท 
  

วันที 
รายงาน 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

  
สินทรัพย์
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์รวม 

  
หนีสิน

หมุนเวียน 

  
หนีสิน 

ไม่หมุนเวียน 

  
หนีสินรวม 

  
รายได้ 
รวม 

  
ค่าใช้จ่าย 

รวม 

  
กําไร 

(ขาดทุน) 
ปี 2563               
บริษัทร่วม            
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 63  448  511 113 296 409 164 139 25 
            
การร่วมค้า            
บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 60 113  101  214 23 1 24 96 36 60 
              
บริษทั แรบบิท ไลน์ เพย ์ จาํกดั    31 ธนัวาคม 33.33 586  228  814 304 6 310 166 352 (186) 
              
Digital Games International Pte Ltd 31 ธนัวาคม 33.33 454  107  561 36 - 36 3 165 (162) 
               
บริษทั สห แอดวานซ์ เนท็เวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 70 29 - 29 - - - - 1 (1) 
               

 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทีรับรู้ในงบการเงินรวม
ทีมีสาระสาํคญั เป็นดงันี  

หน่วย :  ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  

บริษัท แรบบิท - ไลน์ เพย์ จาํกัด  2564  2563  

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้  319  504  

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ (ร้อยละ)  33.33  33.33  

  106  168  

ค่าความนิยม  322  322  

ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้  428  490  

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564  2563 
บริษัทย่อย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 33,819 27,265 
เงินปันผลรับระหวา่งปี (23,064) (19,964) 
ส่วนแบง่กาํไรของบริษทัยอ่ยทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 26,189 26,757 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัยอ่ยทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 410 (265) 
ลงทนุในบริษทัยอ่ยเพิมขึน - 26 
ณ วันที 31 ธันวาคม  37,354 33,819 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 243

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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การลงทนุในบริษัทย่อย 
บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากดั 
เมือวนัที 7 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“ABN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยเพิมทุน จาํนวน 25 ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 23 มิถุนายน 2563 
ABN ไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจาก 75 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั 750,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวน 
100 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์ 

บริษัท เลิร์นด ิจํากัด   
เมือวันที  7 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติมติให้จัดตั งบริษัท เลิร์นดิ จํากัด  
(“LearnDi”) เป็นบริษัทย่อย เพือประกอบธุรกิจการจัดฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ ผ่านการเรียนการสอนทาง
ออนไลน์และสืออิเล็กทรอนิกส์ LearnDi มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 100,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ ง LearnDi ได้เรียกชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวนแลว้ และไดจ้ดทะเบียนจดัตังบริษทักบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือวนัที 3 กรกฎาคม 2563 โดยบริษทัถือหุ้นจาํนวน 99,997 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ LearnDi 
 

 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 244

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ร่าง 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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เงินลงทนุในบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสาํหรับแตล่ะปี มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับสําหรับปี 
 2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ)                
บริษัทย่อย                  
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกัด 99.99 99.99 272 

 
272 

 
811 

 
811 

 
509 447  242 

 
200 

บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 98.55 98.55 914 
 

914 
 

10,226 
 

10,226 
 

4,179 4,173  - 
 

- 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด  จาํกดั 99.99 99.99 250 

 
250 

 
250 

 
250 

 
277 277  - 

 
- 

บริษทั แอดวานซ์  เอม็เปย ์จาํกดั 99.99 99.99 300 
 

300 
 

336 
 

336 
 

1,051 931  946 
 

621 
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั 99.99 99.99 100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
122 130  147 

 
35 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 1,350 
 

1,350 
 

1,485 
 

1,485 
 

24,184 20,990  9,913 
 

10,955 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เนท็เวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
2,271 2,095  3,863 

 
2,550 

บริษทั เอไอเอส ดิจิทลั ไลฟ์ จาํกดั (เดิมชือ บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์  
   ซพัพลาย จาํกดั) 

 
99.99 

 
99.99 

 
50 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

(114) 
 

68 
  

141 

 

221 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกัด 99.98 99.98 1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2,523 2,640  5,175 

 
4,595 

บริษทั ไมโม ่เทค จาํกดั 99.99 99.99 50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

2,120 1,883  2,623 
 

766 
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
211 176  14 

 
21 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชัน จาํกดั 99.99 99.99 5  5  5  5  16 8  -  - 
บริษทั เลิร์นดิ จาํกดั 99.99 99.99 1  1  1  1  5 1  -  - 
รวม 

   
 

 
13,715 

 
13,715 

 
37,354 33,819  23,064 

 
19,964 

 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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11. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอืนและเงนิลงทุนระยะยาวอืน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืนและเงินลงทุนระยะยาวอืน ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ 
เบด็เสร็จอืน 

 
 
 

 
 

101 

 
 

110 

 
 

63 

 
 

68 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน 36 9 - - - 
รวม  110 110 63 68 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2564        2564 
          
          

ราคาทุน    
       ทีดิน  704 - -  - 704 
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 740 3 - 12 755 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,199 143 (136) 5 2,211 

คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 259,614 16,142 (1,470) 2,804 277,090 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 2,084 101 (66) 20 2,139 
ยานพาหนะ 46 3 (10) - 39 

รวม 265,387 16,392  (1,682)  2,841 282,938 
       
ค่าเสือมราคาสะสม       

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (454) (18)  -  - (472) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,644) (236) 129  - (1,751) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมอืและอุปกรณ์ (140,228) (26,662) 1,009 262 (165,619) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,641) (137) 64 - (1,714) 
ยานพาหนะ (22) (2)  1  - (23) 

รวม (143,989) (27,055)  1,203 262 (169,579) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตัง 4,266 7,090  (84) (3,109) 8,163 
หกั  ค่าเผืออุปกรณที์ยกเลิกการใชง้าน (3,146) (636)  104 - (3,678) 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 122,518 (4,209)  (459) (6) 117,844 

 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 247

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 
          
          

ราคาทุน    
       ทีดิน  703 1 -  - 704 
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 737 2 (1) 2 740 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,051 240 (90) (2) 2,199 

คอมพิวเตอร์ เครืองมอืและอุปกรณ์ 233,769 22,379 (339) 3,805 259,614 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 2,023 93 (58) 26 2,084 
ยานพาหนะ 35 24 (13) - 46 

รวม 239,318 22,739  (501)  3,831 265,387 
      
ค่าเสือมราคาสะสม      

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (438) (17)  1  - (454) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,447) (275) 78  - (1,644) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (112,818) (27,720) 310 - (140,228) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,553) (141) 53 - (1,641) 
ยานพาหนะ (21) (3)  2  - (22) 

รวม (116,277) (28,156)  444 - (143,989) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตัง 4,814 3,283  - (3,831) 4,266 
หกั  ค่าเผืออุปกรณที์ยกเลิกการใชง้าน (2,446) (700)  - - (3,146) 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 125,409 (2,834)  (57) - 122,518 
      
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม     

2564   ล้านบาท 27,055 
2563   ล้านบาท 28,156 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 248

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2564        2564 
          
          

ราคาทุน     
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128 - -  -  128 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 303 19 (18)  4  308 

คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 65 4  (1)  -  68 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณส์าํนกังาน 526 5 (31)  -  500 
ยานพาหนะ 20 2 (5)  -  17 

รวม 1,042 30  (55)  4  1,021 
       
ค่าเสือมราคาสะสม       

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) -  -  -  (127) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (279) (12) 18  -  (273) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (63) (1) 1 -  (63) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (512) (6) 31 -  (487) 
ยานพาหนะ (5) (1)  1  -  (5) 

รวม (986) (20) 51 -  (955) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตัง - 7 - (4)  3 
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 56 17 (4) -  69 

 
 
 

 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 249

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2563      2563 
        
        

ราคาทุน   
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128 - -  128 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 306 13 (16)  303 

คอมพิวเตอร์ เครืองมอืและอุปกรณ์ 67 1  (3)  65 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณส์าํนกังาน 536 6 (16)  526 
ยานพาหนะ 13 13 (6)  20 

รวม 1,050 33  (41)  1,042 
      
ค่าเสือมราคาสะสม      

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) -  -  (127) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (280) (15) 16  (279) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (65) (1) 3 (63) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณส์าํนกังาน (520) (7) 15 (512) 
ยานพาหนะ (5) (2)  2  (5) 

รวม (997) (25) 36 (986) 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 53 8 (5) 56 
     
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม     

2564  ล้านบาท  20 
2563  ล้านบาท 25 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 250

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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13. สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วันที เพิมขึน ลดลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2564    2564 

       
ราคาทุน        

ทีดินและอาคาร 6,739 3,208 (1,919) 8,028 
คลืนความถีโทรคมนาคม 20,582 -  - 20,582 
เสาสถานีฐาน 39,599 -  - 39,599 
อุปกรณ์โทรคมนาคม 895 568 (281) 1,182 
อาคารสํานกังาน 2,329 1,161 (593) 2,897 
ยานพาหนะ 359 16 (87) 288 

รวม 70,503 4,953 (2,880) 72,576 
ค่าเสือมราคาสะสม     

ทีดินและอาคาร (2,471) (3,190) 1,781 (3,880) 
คลืนความถีโทรคมนาคม (3,689) (3,679) - (7,368) 
เสาสถานีฐาน (4,408) (4,396) - (8,804) 
อุปกรณโ์ทรคมนาคม (228) (417) 246 (399) 
อาคารสํานกังาน (841) (1,048) 526 (1,363) 
ยานพาหนะ (143) (116) 71 (188) 

รวม (11,780) (12,846) 2,624 (22,002) 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 58,723 (7,893) (256) 50,574 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 251

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
 

- 57 - 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที เพิมขึน ลดลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2563    2563 

       
ราคาทุน        

ทีดินและอาคาร 4,362 3,051 (674) 6,739 
คลืนความถีโทรคมนาคม 20,582 -  - 20,582 
เสาสถานีฐาน 39,599  -  - 39,599 
อุปกรณโ์ทรคมนาคม 844 252 (201) 895 
อาคารสํานกังาน 1,180  1,349 (200) 2,329 
ยานพาหนะ 317 98 (56) 359 

รวม 66,884 4,750 (1,131) 70,503 
ค่าเสือมราคาสะสม     

ทีดินและอาคาร - (3,137) 666 (2,471) 
คลืนความถีโทรคมนาคม -  (3,689) - (3,689) 
เสาสถานีฐาน - (4,408) - (4,408) 
อุปกรณ์โทรคมนาคม (48) (340) 160 (228) 
อาคารสํานกังาน - (1,033) 192 (841) 
ยานพาหนะ (78)  (119) 54 (143) 

รวม (126) (12,726) 1,072 (11,780) 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 66,758 (7,976) (59) 58,723 
     
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม   

2564  ล้านบาท 12,774* 
2563  ล้านบาท 12,644* 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 252

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วนัที เพิมขึน ลดลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2564    2564 

       
ราคาทุน        
       อาคาร 315 94 (20)  389 

ยานพาหนะ 31 3 (14)  20 
รวม 346 97 (34)  409 

ค่าเสือมราคาสะสม      
       อาคาร (103) (111) 6  (208) 

ยานพาหนะ (17) (7) 12  (12) 
รวม (120) (118) 18  (220) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 226 (21) (16)  189 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที เพิมขึน ลดลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม    31 ธนัวาคม 
 2563    2563 

       
ราคาทุน        
       อาคาร 14 312 (11)  315 

ยานพาหนะ 51 - (20)  31 
รวม 65 312 (31)  346 

ค่าเสือมราคาสะสม      
       อาคาร - (113) 10  (103) 

ยานพาหนะ (28) (9) 20  (17) 
รวม (28) (122) 30  (120) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 37 190 (1)  226 
   
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม   

2564 ล้านบาท  117* 
2563 ล้านบาท  122 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 253

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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*  ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับการลดค่าเช่าพืนทีร้านคา้ตามสัญญาเช่าจากผูใ้ห้เช่าจาํนวน 72 ลา้นบาท และ 1 ล้านบาท 
ตามลาํดบั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 (สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563: 82 ลา้นบาท และ ไม่มี) อนัเป็นผลกระทบ
จากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) ทังนีกลุม่บริษทัและบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเสือมราคา
จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบียจากหนี สินตามสัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึก
ผลต่างทีเกิดขึนในกาํไรหรือขาดทุน 

14. ค่าความนิยม 
รายการเคลือนไหวของค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  2564  2563 
ราคาทุน    
ณ วนัที 1 มกราคม  17,199 17,199 
เพิมขึนจากการซือธุรกิจ   - - 
ณ วันที 31 ธนัวาคม  17,199 17,199 
     

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
ณ วนัที 1 มกราคม  (7,662)  (7,662) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม  (7,662)  (7,662) 
ค่าเผือการด้อยค่า  (6,655)  (6,655) 
รวม  2,882  2,882 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 254

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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15. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 
รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมทีเกิดขึนในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2564    2564 
ราคาทุน      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 153,227  33,232  186,459 
รวม 153,227  33,232  186,459 

      
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (43,008) (11,676) (54,684) 
รวม (43,008)  (11,676) (54,684) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 110,219  21,556 131,775 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 255

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2563    2563 
ราคาทุน      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 136,444  16,783  153,227 
รวม 136,444  16,783  153,227 

      
ค่าตัดจําหน่ายสะสม      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (33,370) (9,638) (43,008) 
รวม (33,370)  (9,638) (43,008) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 103,074  7,145 110,219 
      

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  
2564   ล้านบาท  11,676 
2563   ล้านบาท  9,638 

ตามทีบริษทั แอดวานซ ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย เป็นผูรั้บจดัสรรใบอนุญาตใหใ้ช้
คลืนความถี 700 MHz ดว้ยราคา 17,584 ลา้นบาท เมือวนัที 13 มกราคม 2564 AWN ไดช้าํระเงินค่าคลืนความถี
งวดทีหนึ งจาํนวนร้อยละ 10 ของราคาจดัสรรและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 1,881 ลา้นบาท พร้อมวาง
หนงัสือคําประกนัจากธนาคารเพือค ําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือให้กบั กสทช. โดยจะชาํระงวดที 2 ถึง 10 
จาํนวนร้อยละ 10 ของราคาจดัสรรรวมภาษีมูลค่าเพิมทุก 1 ปี นับจากวนัชาํระงวดทีหนึ ง โดยวนัที 15 มกราคม 2564 
AWN ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 700 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อยา่งเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) AWN รับรู้ส่วนปรับปรุงมูลค่า
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้ของใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 900 MHz (ดู
หมายเหตุข้อ 1) จ ํานวน 3,284 ล้านบาท ปรับปรุงกับต้นทุนใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม  
700 MHz แลว้ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 256

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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เมือวันที  18 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย  
เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 26 GHz ดว้ยราคาประมูลรวมทังสิน 5,345 ลา้นบาท AWN 
ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 26 GHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุไว ้
ในการประมลู เมือวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2564 AWN ไดช้าํระเงินประมูลคลืนความถีเต็มจาํนวนของราคาประมูล
และภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 5,719 ลา้นบาท  

เมือวนัที 1 เมษายน 2564 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย เป็นผูช้นะการ
ประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี  700 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทั งสิ น 17,154 ล้านบาท AWN ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 700 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุไว ้
ในการประมูล เมือวันที  16 มีนาคม 2564  AWN ได้ช ําระเงินค่าคลืนความถีงวดทีหนึ งจํานวนร้อยละ 10  
ของราคาจดัสรรและภาษีมูลคา่เพิมรวมเป็นเงินทังสิน 1,835 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือคําประกนัจากธนาคาร
เพือคํ าประกันการชําระเงินในส่วนที เหลือให้กับ กสทช. โดยจะชําระงวดที  2 ถึง 10 จํานวนร้อยละ 10  
ของราคาจดัสรรรวมภาษีมูลค่าเพิมทุก 1 ปี นบัจากวนัชาํระงวดทีหนึง  

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีรับรู้เมือเริมแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของต้นทุนทีไดม้า
ของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 257

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนนอกจากค่าความนิยม 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2564       2564 
ราคาทุน        

มลูค่าความสัมพนัธ์ทีมกีบัลูกคา้ 167  -  - - 167 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ 139  -  - - 139 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย        
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง 86  -  - - 86 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 14,255  4,700 (2) 173 19,126 
รวม 14,647  4,700 (2) 173 19,518 

       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

มลูค่าความสมัพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ (105)  (36) -  - (141) 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ (90)  (31) -  - (121) 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย        
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง (77)  (9) -  - (86) 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (7,568) (1,793) 2 - (9,359) 
รวม (7,840)  (1,869) 2 - (9,707) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 316  949 (45) (167) 1,053 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 7,123  3,780 (45) 6 10,864 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 258

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563       2563 
ราคาทุน        

มลูค่าความสัมพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ 167  -  - - 167 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ 139  -  - - 139 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย        
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง 86  -  - - 86 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 11,421  2,803 (48) 79 14,255 
รวม 11,813  2,803 (48) 79 14,647 

       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

มลูค่าความสัมพนัธ์ทีมกีบัลูกคา้ (69)  (36) -  - (105) 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ (59)  (31) -  - (90) 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย        
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง (69)  (8) -  - (77) 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (6,249) (1,328) 9 - (7,568) 
รวม (6,446)  (1,403) 9 - (7,840) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 101  294 - (79) 316 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 5,468  1,694 (39) - 7,123 

       
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม      

2564     ล้านบาท 1,869 
2563     ล้านบาท 1,403 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 259

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2564       2564 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ 323  3  -  -  326 
รวม 323  3  -  -  326 

          
ค่าตดัจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ (317) (3) - - (320) 
รวม (317)  (3) - - (320) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 6  -  - -  6 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563       2563 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ 323  -  -  -  323 
รวม 323  -  -  -  323           

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (312) (5) - - (317) 

รวม (312)  (5) - - (317) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 11  (5)  - -  6 

          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม       

2564       ล้านบาท  3 
2563       ล้านบาท  5 

17. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563  2564 2563 
สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี 4,698  4,480  492  489 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (462)  (360)  (5)  (4) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 4,236  4,120  487  485 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 260

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
ประกอบดว้ย 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2564   เบด็เสร็จอืน  2564 

      
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหนีการคา้ (ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน)  333 (26) - 307 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่าของสินคา้) 35 2 - 37 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหน้า  

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 289 137 - 426 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 656 27 - 683 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย  

(ดอกเบียรอตดับญัชี) 1,205 162 - 1,367 
ค่าเผืออุปกรณท์ียกเลิกการใชง้าน 352 (55) - 297 
หนี สินทางทางการเงินหมุนเวียนอืน  60 (55) - 5 
หนี สินทางทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน  230 - (98) 132 
หนีสินตามสัญญาเช่า 294 144 - 438 
อืน ๆ 616 (20) - 596 
รวม 4,480 316 (98) 4,698 
     หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา (290) (74) - (364) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (11) (43) (1) (55) 
อืน ๆ (59) 16 - (43) 
รวม (360) (101) (1) (462) 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 4,120 215 (99) 4,236 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 261

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
 

- 67 - 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  บนัทกึเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2563   เบ็ดเสร็จอืน  2563  

      
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหนีการคา้ (ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิต      

ทีคาดว่าจะเกิดขึน) 326 7 - 333 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและ 

การลดมูลค่าของสินคา้) 44 (9) - 35 
รายไดค่้าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้  

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 467 (178) - 289 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 588 46 22 656 
ขาดทุนสะสม 75 (75) - - 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 

คา้งจ่าย (ดอกเบียรอตดับญัชี) 991 214 - 1,205 
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 448 (96) - 352 
หนี สินทางทางการเงินหมุนเวยีนอืน  26 34 - 60 
หนี สินทางทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน  180 - 50 230 
หนี สินตามสัญญาเช่า - 294 - 294 
อืน ๆ 590 26 - 616 
รวม 4,145 263 72 4,480 
     หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา (374) 84 - (290) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (12) - 1 (11) 
อืน ๆ (74) 15 - (59) 
รวม (460) 99 1 (360) 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 3,685 362 73 4,120 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 262

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม  
 2564   เบ็ดเสร็จอืน  2564 
       
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 79 3 - 82 
รวม  489 3 - 492 
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน (4) - 1 (3) 
อืนๆ - (2) - (2) 
รวม  (4) (2) 1 (5) 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 485 1 1 487 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม  
 2563   เบ็ดเสร็จอืน  2563 
 4      
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 66 7 6  79 
ขาดทุนสะสม 74 (74)  - - 
รวม  550 (67) 6 489 
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (4) - - (4) 
รวม  (4) - - (4) 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 546 (67) 6 485 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 263

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีมีสาระสาํคญัและผลขาดทุนสะสมทีมิไดร้ับรู้
ในงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564 2563   2564 2563 
อืน ๆ 19  19   19  19 
รวม 19  19   19  19 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายุในปี 
2563 - 2567 และรายการที เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีวันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไมมี่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี 
เพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่ไดร้ับรู้ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายใุนปี 
2564 - 2568 และรายการที เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีวันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 264

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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18. หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 
หนี สินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
ส่วนทีหมุนเวียน      
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน  - 4,900 - - 
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ      
 ภายในหนึงปี      
 - ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

 ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  13,382 12,072 - - 
-   - ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั     

     ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 35 750 - - - 
 - ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ      

 ภายในหนึงปี 35 - 1,776 - - 
รวมส่วนของหนี สินระยะยาว      
 ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  14,132 13,848 - - 
ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่า      
 ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 35 10,537 10,213 146 116 
เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - - 5,840 5,080 
รวมส่วนทีหมุนเวียน 24,669 28,961 5,986 5,196 
     
ส่วนทีไม่หมุนเวียน   
หนี สินระยะยาว    
 - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  22,333 33,685 - - 
 - เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ      

ทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 35 14,249 14,999 - - 
 - หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ 35 37,114 30,617 6,493 - 
รวมหนี สินระยะยาว  73,696 79,301 6,493 - 
หนี สินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 35 40,598 48,151 50 119 
รวมส่วนทีไมห่มุนเวียน  114,294 127,452 6,543 119 
รวม 138,963 156,413 12,529 5,315 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 265

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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หนี สินทีมีภาระดอกเบีย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ครบกาํหนดภายในหนึงปี 24,669 28,961 5,986 5,196 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 80,389 82,245 1,049 119 
ครบกาํหนดหลงัจากห้าปี 33,905 45,207 5,494 - 
รวม 138,963 156,413 12,529 5,315 

หนี สินทีมีภาระดอกเบียจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
สกุลเงินบาท  138,869 156,364 12,529 5,315 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 94 49 - - 
รวม  138,963 156,413  12,529  5,315 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 266

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2564 
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เงินกู้ยืมระยะยาว 
รายละเอียดของเงนิกูย้ืมระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
อัตราดอกเบียต่อปี กําหนดชําระคนืดอกเบีย กําหนดชําระคืนเงินต้น งบการเงินรวม 

  2564  2563 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 4 งวด เริมปี 2562 จนถึงปี 2564 - 1,250 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 7 งวด เริมปี 2562 จนถึงปี 2565 1,429 2,857 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 6 งวด เริมปี 2563 จนถึงปี 2566 10,500 17,000 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทกุงวดครึ งปี ทยอยชาํระคนืเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 5 งวด เริมปี 2562 จนถงึปี 2566 2,800 4,200 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงนิตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 6 งวด เริมปี 2564 จนถึงปี 2566 3,000 4,500 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคนืเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 2 งวด ในปี 2565* 1,961 1,961 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 6 งวด เริมปี 2566 จนถึงปี 2569 2,000 2,000 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวด 3 เดือน ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทังหมด 4 งวด เริมปี 2567 จนถึงปี 2568 10,000 10,000 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้ทังหมด 6 งวดเริมปี 2568 จนถึงปี 2570 2,000 2,000 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 6 งวด เริมปี 2568 จนถึงปี 2570 600 - 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทกุงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 10 งวด เริมปี 2565 จนถึงปี 2568 300 - 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 10 งวด เริมปี 2564 จนถึงปี 2569 270 - 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 3 งวด เริมปี 2567 จนถึงปี 2569 300 - 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 9 งวด เริมปี 2566 จนถึงปี 2568 300 - 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 9 งวด เริมปี 2567 จนถงึปี 2571 300 - 
รวมเงินกู ้ 35,760 45,768 
หัก ตน้ทุนธุรกรรม (45) (11) 
เงินกู้ยืมระยะยาว 35,715 45,757 

*  กลุม่บริษทัไดม้ีการแกไ้ขสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคาร เพือเปลียนสกุลเงินกูจ้ากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินบาท เพือปิดความเสียงทางดา้นอตัราแลกเปลียนและอตัราดอกเบีย ทังนีอายขุองเงินกูแ้ละเงือนไขอืนคงเดิม 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 267

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2564 
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หุ้นกู้ระยะยาว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัออกหุ้นกูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

วันทีจําหน่าย  จํานวนหน่วย  จํานวนเงนิ  อตัราดอกเบียต่อปี กําหนดชาํระ กําหนดชําระคืนเงินต้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ล้าน)     คืนดอกเบีย   ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 
          31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
          2564  2563  2564  2563 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)             
7 พฤษภาคม 2564  1.00  1,000  คงทีร้อยละ 1.58 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 7 พฤษภาคม 2569 1,000  -  1,000  - 
7 พฤษภาคม 2564  2.50  2,500  คงทีร้อยละ 2.14 ทกุงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 7 พฤษภาคม 2571 2,500  -  2,500  - 
7 พฤษภาคม 2564  3.00  3,000  คงทีร้อยละ 2.69 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 7 พฤษภาคม 2574 3,000  -  3,000  - 

         
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด         

11 เมษายน 2557 1.78 1,776 คงทีร้อยละ 4.56 ทกุงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 เมษายน 2564 - 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 พฤศจิกายน 2560 9.00 9,000 คงทีร้อยละ 3.35 ทกุงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 30 พฤศจิกายน 2570 9,000 9,000  -  - 

รวมหุ้นกู ้      37,138 32,414 6,500 - 
หัก  ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้      (24) (21) (7) - 
หุ้นกู้ระยะยาว      37,114 32,393 6,493 - 
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กลุ่มบริษทัมีขอ้จาํกดัทีตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืซึ งยงัมิไดเ้บิกใช้ (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 : 
30,500 ลา้นบาท และ ไม่มี ตามลาํดบั) 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหกัค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกู)้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม* 
  2564  2563  2564  2563 
หุ้นกูร้ะยะยาว  37,138  32,414  38,762  34,623 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม* 
  2564  2563  2564  2563 
หุ้นกูร้ะยะยาว  6,500  -  6,534  - 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้มีการซือขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย 
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
 

- 75 - 
 

รายการเคลือนไหวของหนี สินทีมีภาระดอกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 เงนิกู้ยืม เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  หุ้นกู้  หนีสินตาม  รวม 
 ระยะสัน ระยะสัน  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า   
 จากสถาบัน จากกิจการ  จากสถาบัน  จากกิจการ      
 การเงิน ทีเกียวข้องกัน  การเงนิ  ทีเกียวข้องกนั      
ณ วันที 1 มกราคม 2564 4,900 - 45,757 14,999  32,393 58,364  156,413 
รายการกระแสเงนิสด            
เพิมขึน 4,000 400  2,100 -  6,500 -  13,000 
จ่ายชาํระคืน (8,900) (400)  (12,109) -  (1,776) (11,882)  (35,067) 
ตน้ทุนการกูยื้ม - -  (48) -  (8) -  (56) 
รวมรายการกระแสเงินสด (4,900) -  (10,057) -  4,716 (11,882)  (22,123) 
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด         
เพิมขึน -  - - -  - 4,881  4,881 
ยกเลิกหนี สินตามสัญญาเช่า -  - - -  - (234)  (234) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 
  ทียงัไม่เกิดขึนจริง -  - 

  
- 

 
- 

  
- 

 
6 

  
6 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย -  -  15 -  5 -  20 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด -  -  15 -  5 4,653  4,673 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 -  - 35,715 14,999  37,114 51,135  138,963 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  หุ้นกู้  หนีสินตาม  รวม 
 ระยะสัน ระยะสัน  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า   
 จากสถาบัน จากกิจการ  จากสถาบัน  จากกจิการ      
 การเงนิ ทีเกียวข้องกนั  การเงนิ  ทีเกียวข้องกัน      
ณ วันที 1 มกราคม 2563 - - 58,576 2,999  32,388 65,430  159,393 
รายการกระแสเงนิสด            
เพิมขึน 8,900 2,100  12,000 12,000  - -  35,000 
จ่ายชาํระคืน (4,000) (2,100)  (24,829) -  - (11,754)  (42,683) 
รวมรายการกระแสเงินสด 4,900 -  (12,829) 12,000  - (11,754)  (7,683) 
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด         
เพิมขึน -  - - -  - 4,684  4,684 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 
  ทียงัไม่เกิดขึนจริง -  - 

 
- - 

 
- 4  

 
4 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย -  -  10 -  5 -  15 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด -  -  10 -  5 4,688  4,703 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 4,900 - 45,757 14,999  32,393 58,364  156,413 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงนิกู้ยืมระยะสัน  หุ้นกู้  หนีสินตาม  รวม 
 จากกจิการ  ระยะยาว สัญญาเช่า   
 ทีเกียวข้องกนั      
ณ วันที 1 มกราคม 2564 5,080  -  235  5,315 
รายการกระแสเงินสด      
เพิมขึน 2,590  6,500  -  9,090 
จ่ายชาํระคืน (1,830) - (119)  (1,949) 
ตน้ทุนการกูยื้ม -  (8)  -  (8) 
รวมรายการกระแสเงนิสด 760 6,492 (119)  7,133 
      
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด      
เพิมขึน -  -  96  96 
ยกเลิกหนี สินตามสัญญาเช่า -  -  (16)  (16) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย -  1  -  1 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด -  1  80  81 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 5,840 6,493 196  12,529 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เงนิกู้ยืมระยะสัน  หนีสินตาม รวม 
 จากกิจการ  สัญญาเช่า  
 ทีเกียวข้องกัน    
ณ วันที 1 มกราคม 2563 4,920 50 4,970 
รายการกระแสเงินสด    
เพิมขึน 1,500 -  1,500 
จ่ายชาํระคืน (1,340) (125)  (1,465) 
รวมรายการกระแสเงินสด 160 (125)  35 
    
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด    
เพิมขึน - 310 310 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด - 310 310 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 5,080 235 5,315 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ร้อยละต่อปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินกูย้มืระยะสัน - 0.72 0.49 0.58 
เงินกูยื้มระยะยาว 2.17 2.18 - - 
หุ้นกูร้ะยะยาว 3.17 3.41 2.31 - 
หนี สินตามสัญญาเช่า 2.52 2.24 2.16 2.19 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัของเงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ทีไดมี้การปิดความเสียงไวแ้ลว้ 

 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
เจ้าหนีการค้า      
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 116 80 62 14 
บุคคลหรือกิจการอืน ๆ  26,629 22,302 29 43 
รวมเจ้าหนีการค้า  26,745 22,382 91 57 
      
เจ้าหนีอืน      
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย   35 16,582 16,752 2,669 2,706 
ภาษีมูลค่าเพิมคา้งจ่าย  334 212 9 9 
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย    230 248 9 8 
อืน ๆ   1,164 977 - - 
รวมเจ้าหนีอืน  18,310 18,189 2,687 2,723 
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมนุเวียนอืน 45,055 40,571 2,778 2,780 

เจา้หนีการคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
สกุลเงินบาท  7,423 9,056 32  49 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 19,241 13,314 -  - 
สกุลเงินยโูร 36 12 2 -  - 
สกุลเงินเยน 36 7 - -  - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 36 59 10 59  8 
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 36 3 - -  - 
รวม  26,745 22,382 91  57 
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20. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงนิรวม 
 หมายเหต ุ  2564  2563 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย    
เลขทีใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 2) 
 
1 28,563 35,218 

เลขทีใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 3) 

 
1 - 3,095 

เลขทีใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 4) 

 
1 15,485 15,136 

เลขทีใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม 
      FREQ/TEL/001 (700 MHz) (การจดัสรรใบอนุญาต) 

 
1 14,259 - 

เลขทีใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  
FREQ/TEL/001 (700 MHz) (การประมูลใบอนุญาต) 1 

 
14,012 - 

 72,319 53,449 
หกั ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 

    ทีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
 

(10,903) 
 

(10,538) 
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 61,416 42,911 
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รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตใหใ้ช้คลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม มีดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงนิรวม 
   2564  2563 

ณ วนัที 1 มกราคม 53,449 61,789 
เพิมขึน 36,486 16,783 
จ่ายชาํระ (19,512) (26,835) 
ตดัจาํหน่ายดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี 1,896 1,712 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 72,319 53,449 

21. ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั
คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์ เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและ
ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราดอกเบี ย และความเสียงจากตลาด 
(เงินลงทนุ) 

ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนกังานตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 3,327 3,180 408 395 
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนักงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  
   ณ วันที 1 มกราคม 

 
3,180 

 
2,860 

 
395 

 
329 

ตน้ทนุบริการปัจจบุนั และดอกเบีย  263 259 54 51 
ผลประโยชนจ์่าย  (116) (56) (24) (13) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย - - (17) (3) 
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้

 
- 

 
112 

 
- 

 
31 

ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

 
- 

 
5 

 
- 

 
- 

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน     
   ณ วนัที 31 ธันวาคม 3,327 3,180 408 395 

ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  203 191 30 40 
ดอกเบียจากภาระผกูพนั 60 68 7 8 
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

 
- 

 
5 

 
- 

 
- 

รวม 263 264 37 48 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนการให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ 49 15 26 36 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  152 174 2 2 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2 2 2 2 
ตน้ทุนทางการเงิน 60 68 7 8 
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว 

 
- 

 
5 

 
- 

 
- 

รวม 263 264 37 48 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํหนดไวที้รับรู้ในงบกําไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รวมอยู่ในกําไรสะสม     
ณ วนัที 1 มกราคม 171 59 251 220 
รับรู้ระหวา่งปี - 112 - 31 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 171 171 251 251 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํหนดไวที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม เกิดขึนจากเรืองต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
สมมติฐานทางดา้นประชากร -  (145)  -  (12) 
สมมติฐานทางการเงิน - 172 - 16 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ - 85 - 27 
รวม - 112 - 31 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกั) 

หน่วย : ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
อตัราคิดลด 1.47 - 2.04 1.47 - 2.04 1.47 - 2.04 1.47-2.04 
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต 5 5 5 5 

ขอ้สมมติเกียวกับอตัรามรณะในอนาคตสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ถือตามขอ้มูลทางสถิติ 
ทีเผยแพร่ทัวไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560 (“TMO17”)  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจ
เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบ
ต่อประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
อตัราคิดลด        

- เพิมขึนร้อยละ 1 (367)  (361)  (34)  (34) 
- ลดลงร้อยละ 1 434  428  39  39 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต        
- เพิมขึนร้อยละ 1 429  389  39  35 
- ลดลงร้อยละ 1 (370)  (336)  (34)  (31) 

แมว้่าการวิเคราะห์นี ไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ตามทีไดแ้สดงขา้งตน้ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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22. ทุนเรือนหุ้น 
รายการเคลือนไหวของทุนเรือนหุ้นสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

(ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
 มูลค่าหุ้น 2564  2563 
 ต่อหุ้น (บาท) จํานวนหุ้น  จํานวนเงิน  จํานวนหุ้น  จํานวนเงิน 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัที 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 
ณ วันที 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 
         
ทุนทีออกและชําระแล้ว         
ณ วนัที 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1.00 2,974 2,974  2,973 2,973 

เพิมขึนระหว่างงวด 1.00 - -  1 1 
ณ วันที 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1.00 2,974 2,974  2,974 2,974 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทุนทีออกของบริษัทประกอบด้วย หุ้นสามัญจาํนวน 2,974 ล้านหุ้นและ 
2,974 ลา้นหุน้ ตามลาํดบั มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท หุน้ทังหมดไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึง
เสียงต่อหนึงหุน้ในทีประชุมของบริษทั 

เมือวนัที 2 มิถุนายน 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 
375,681 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ งเป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั
ทีได้จดัสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 375,681 หน่วย โดยราคาการใช้สิทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเท่ากบั 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ้น ตามลาํดับ ส่งผลให้
ทุนทีออกชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัเพิมขึนจาํนวน 375,681 บาท และ 60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เมือวนัที 2 มิถุนายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 
371,478 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ
บริษทัทีไดจ้ดัสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 371,478 หน่วย โดยราคาการ
ใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเท่ากบั 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ทุนที
ออกชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัเพิมขึนจาํนวน 371,478 บาท และ 60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 279
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษัทเสนอขายหุ้น 
สูงกว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินนี ตั งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัต้องจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไมน่้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

24. องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
โครงการ Performance share plan 

ครังที 4 
ในเดือนมีนาคม 2559 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2559 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยขอ้มูลสําคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 29 มีนาคม 2559 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 826,900 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุ้น: 166.588 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 826,900 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 280
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ครังที 5 
ในเดือนมีนาคม 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2560 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยขอ้มูลสําคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 30 มีนาคม 2560 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 1,410,500 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุ้น: 160.434 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 1,410,500 หุ้น 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับจากวนัทีทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ให้ออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การเปลียนแปลงใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 แสดงไดด้งันี  
หน่วย : พนัหน่วย 

 ณ วันที  รายการระหว่างงวด 
 

ณ วันที 
 1 มกราคม  ออกให้  ใช้สิทธิ 

ดูหมายเหตขุอ้ 22)
 หมดอายุ  31 ธันวาคม  

2564  2564 
ESOP - ครังที 4          
- กรรมการ 43  -  (8)  (35) - 
- พนกังาน 493  -  (80)  (413) - 
 536  -  (88)  (448) - 
ESOP – ครังที 5         
- กรรมการ 64  -  (25)  - 39 
- พนกังาน 705  -  (259)  - 446  

769  -  (284)  - 485 
รวม 1,305  -  (372)  (448) 485 

* ทังนี  ESOP ขา้งตน้นันไดร้วม ESOP ของพนกังานหรือผูบ้ริหารทีไม่สามารถใช้สิทธิไดต้ามขอ้กาํหนดสิทธิและ
เงือนไขทีกาํหนด 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 281
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลคา่ของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีออกให้ ณ วนัที
ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานทีสําคญัดงันี  

ครังที 4 
มลูค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัทีให้สิทธิ 67.742  บาทตอ่หุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัทีให้สิทธิ 165.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ทีคาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 1.72 

ครังที 5 
มูลค่ายตุิธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัทีให้สิทธิ 111.857  บาทตอ่หุน้ 
ราคาหุ้น ณ วนัทีให้สิทธิ 172.500  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 160.434  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุน้ทีคาดหวงั ร้อยละ 27.22 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.55 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 2.01 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เป็นจาํนวน 
8 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธันวาคม 2563 : 18 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียังไม่เกิดขึนจริง 
ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงประกอบดว้ยผลรวมการเปลียนแปลงสัดส่วนของ
เงินลงทุนจนกระทังมีการขายหรือจาํหน่าย 
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25. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานและการจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดขา้งล่าง ซึ งเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจทีสาํคญันีผลิตสินคา้และใหบ้ริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั ประธานเจา้หน้าทีบริหารสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแตล่ะหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของ
กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี   

ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คลือนที 
ส่วนงาน 2 ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอปุกรณ์ 
ส่วนงาน 3 บริการสือสารขอ้มลูผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานได้รวมอยู่ดงัขา้งล่างนี  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร
ก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยประธานเจ้าหน้าที
บริหารของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนันเป็นขอ้มูล
ที เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอืนทีดําเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
ข้อมูลตามส่วนทีรายงาน 
ผลการดาํเนนิงานสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงันี 

หน่วย : ล้านบาท 
     บริการสือสารข้อมูล   
   ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 บริการโทรศัพท์เคลือนที  เคลือนทีและอุปกรณ์  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 133,151 133,664 35,943 28,765 12,239 10,461 181,333 172,890 
รายไดท้างการเงิน  205 305 7 8 5 7 217 320 
ตน้ทุนทางการเงิน (5,617) (5,907) (1) (1) (8) (9) (5,626) (5,917) 
ค่าเสือมราคาและ         

ค่าตดัจาํหน่าย (50,190) (49,291) (13) (11) (3,171) (2,539) (53,374) (51,841) 
ค่าใชจ่้ายทีมีสาระสาํคญั (15,647) (17,115) (1,539) (2,047) (605) (637) (17,791) (19,799) 
กาํไร (ขาดทุน) ของ         

ส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 31,364 32,098 (1,341) (2,080) 2,871 2,508 32,894 32,526 
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สินทรัพย์และหนีสินตามส่วนงาน ณ วันที 31 ธนัวาคม มีดังนี 
หน่วย : ล้านบาท 

     บริการสือสารข้อมูล   
   ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 บริการโทรศัพท์เคลือนที  เคลือนทีและอุปกรณ์  อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง  รายงาน 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
สินทรัพยส่์วนงาน 335,289 334,214 6,648 5,459 14,285 10,498 356,222 350,171 
หนีสินส่วนงาน 265,097 267,566 5,300 3,968 4,000 2,947 274,397 274,481 

มูลค่าการเพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีมีสาระสําคญั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 
หน่วย : ล้านบาท 

     บริการสือสารข้อมูล   
   ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 บริการโทรศัพท์เคลือนที  เคลือนทีและอุปกรณ์  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายจ่ายฝ่ายทุน 30,537 30,514 5 26 3,542 3,329 34,084 33,869 

รายได้ 
การจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัมีช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ ณ เวลาใดเวลาหนึง และรายไดจ้ากการให้บริการ
แก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาหนึ งตามประเภทของสินคา้หรือบริการหลกัซึ งสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายไดที้รายงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
   2564  2563 

รายได้จากลูกค้าภายนอก     
ส่วนงานที 1  - บริการโทรศพัทเ์คลือนที 133,151  133,664 
ส่วนงานที 2  - ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ ์  35,943  28,765 
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

12,239 
 

10,461 
รวม   181,333  172,890 
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หน่วย : ล้านบาท 
  2564  2563 
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้     
ณ เวลาใดเวลาหนึง     
ส่วนงานที 2 - ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ ์ 35,943  28,765 
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 599 
 

809 
  36,542  29,574 
ตลอดช่วงเวลา     
ส่วนงานที 1 - บริการโทรศพัทเ์คลือนที 133,151  133,664 
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 11,640 
 

9,652 
   144,791  143,316 
รวม   181,333  172,890 

ส่วนงานภูมิศาสตร์  
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
ทีมีสาระสาํคญั 

ลูกค้ารายใหญ่ 
ไม่มีลูกคา้รายใดรายหนึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ เนืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก ซึ งไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ
ทังภาคธุรกิจและผูใ้ชบ้ริการรายยอ่ยทัวไป 

26. รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากการให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
โทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564  2563 
รายไดค้่าบริการอืน 35 1,992 1,960 
รวม 1,992 1,960 
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27. รายได้ทางการเงนิ 
รายไดท้างการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
  2564  2563  2564  2563 
บริษทัยอ่ย 35 - - 428 382 
สถาบนัการเงิน 217 320 3 5 
รวม 217 320 431 387 

28. รายได้อืน   
รายไดอ้ืน สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
หนี สูญไดรั้บคืน  - 190 - 9 
อืน ๆ 35 1,055 459 83 58 
รวม  1,055 649 83 67 

29. กองทุนสํารองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัตั งกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทับนพืนฐาน
ความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 
ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพ ตามขอ้กาํหนด
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลียงชีพเป็น
จาํนวนเงิน 312 ลา้นบาท และ 35 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
(สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563: 311 ลา้นบาท และ 35 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม ไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายตามหน้าที ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ
ทีมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 
ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 12 27,055 28,156 20 25 
ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13 12,774 12,644 117 122 
ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 
   โทรคมนาคม 

 
15 

 
11,676 

 
9,638 

 
- 

 
- 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์ีไมมี่ตวัตนอืน 
   นอกจากคา่ความนิยม 16 1,869 1,403 3 5 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน      

(หนี สูญไดรั้บคนื) 6 1,838 2,876 (11) (2) 
ขาดทนุจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสัญญา 7 144 525 - - 
ค่าใชจ้่ายทางการตลาด  6,002 6,598 3 2 
ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน  9,807 9,800 991 1,011 

31. ต้นทุนทางการเงนิ   
ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
ดอกเบียจ่าย 35 2,410 2,725 125 39 
ตน้ทุนทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัใบอนุญาต  1,896 1,712 - - 
ดอกเบียจ่ายจากหนี สินตามสัญญาเช่า  1,235 1,395 4 5 
อืน ๆ  85 85 11 13 
รวม  5,626 5,917 140 57 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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32. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหต ุ งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  6,169 5,437 164 85 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ  16 14 (3) - 
  6,185 5,451 161 85 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 17     
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว  (215) (362) (1) 67 
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,970 5,089 160 152 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564      
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายตุิธรรม (9)  2  (7) 
ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 507  (101)  406 
รวม 498  (99)  399 
      
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563      
ผลขาดทนุจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว ้ (112)  22  (90) 
ผลขาดทนุจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายติุธรรม (3)  1  (2) 
ผลขาดทนุจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (251)  50  (201) 
รวม (366)  73  (293) 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564      
ผลขาดทนุจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายติุธรรม (5)  1  (4) 
รวม (5)  1  (4) 
      
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563      
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว ้ (31)  6  (25) 
รวม (31)  6  (25) 

การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษีทีแทจ้ริงสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงินได ้  32,894  32,526 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษเีงินได ้ 20 6,579 20 6,505 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี (ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิ หัก     

ไดเ้พิมขึน)  (27)  24 
รายจ่ายฝ่ายทนุทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน  (626)  (1,463) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ  16  14 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  28  9 
รวม 18 5,970 16 5,089 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้  27,082  27,586 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,416 20 5,517 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย  (5,238)  (5,351) 
ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิ หักไดเ้พิมขึนสุทธิ  (15)  (14) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ  (3)  - 
รวม 1 160 1 152 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

33. กําไรต่อหุ้น 
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยถวัเฉลียถ่วงนําหนกั 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 
   (ขันพืนฐาน) 

 
26,922 

 
27,434 

 
26,922 

 
27,434 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลียถ่วงนําหนกั 
   (ขันพืนฐาน) 

 
2,974 

 
2,973 

 
2,974 

 
2,973 

กําไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 9.05 9.23  9.05  9.23 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 290

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
 

- 96 - 
 

กําไรต่อหุ้นปรับลด 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั
หลงัจากทีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564  2563  2564  2563 
กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  

(ขันพืนฐาน) 
 

26,922 
 

27,434 
 

26,922 
 

27,434 

กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 
 

26,922 
 

27,434 
 

26,922 
 

27,434 
จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั 

(ขันพืนฐาน) 
 

2,974 
 

2,973 
 

2,974 
 

2,973 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลียถ่วงนําหนกั 

(ปรับลด) 
 

2,974 
 

2,974 
 

2,974 
 

2,974 

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 
 

9.05 
 

9.23 
 

9.05 
 

9.23 

34. เงินปันผล 
ในการประชุมคณะกรรมการเมือวนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ให้แก่ผู ้
ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 7.34 บาท ซึ งบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท ในการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมือวนัที 3 กนัยายน 2562 

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 25 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้อนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.56 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 10,584 ล้านบาท เงินปันผล
ระหว่างกาลดงักล่าวไดจ้่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 22 เมษายน 2563 และในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเมือวนัที 23 กรกฎาคม 2563 ทีประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 รวม
หุ้นละ 7.34 บาท คิดเป็นเงินปันผลทังสิน 21,823 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี  2562 เพิมเติมอกี 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 291

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
 

- 97 - 
 

เมือวนัที 6 สิงหาคม 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุน้ละ 
3.24 บาท เป็นจาํนวนเงิน 9,634 ลา้นบาท เงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 3 กนัยายน 2563 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 29 มีนาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 6.92 บาท ทังนี บริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามัญในอตัรา 

หุน้ละ 3.24 บาท เมือวนัที 3 กนัยายน 2563 ดงันันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 3.68 บาท เป็นจาํนวน
เงินทังสิน 10,942 ลา้นบาท ซึ งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ เมือวนัที 20 เมษายน 2564 

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

35. บุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกัน 
กิจการและบุคคลทีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทัง
ทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที
เกียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บุคคลทีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของ
บริษัทซึ งทําให้ผู ้เป็นเจ้าของดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู ้บริหารสําคัญรวมทั ง
กรรมการและพนักงานของบริษัทและสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั น กิจการและบุคคล
ทังหมดเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึ งอาจมีขึนได ้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียด
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทั
ไดคิ้ดราคาซือ - ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัดว้ยราคาทีสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนันๆ แลว้ โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าทีปรึกษาและบริหารงาน
คิดราคาตามทีตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณจากสัดส่วนการทาํงานทีบริษทัไดท้าํให้กบับริษทัผูว้า่จา้งในแต่ละปี 
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ความสมัพนัธ์ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี  

ชือกิจการ ประเทศทีจัดตัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

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 เป็นผูถื้อหุน้ทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัต่อบริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ไทย บริษทั อนิฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั เป็นบริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จาํกดั ไทย บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั แรบบิท - ไลน์ เพย ์จาํกดั ไทย บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั ไทย บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
Digital Games International Pte Ltd. สิงคโปร์ Digital Games International Pte Ltd. เป็นการร่วมคา้ 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ทีมีกรรมการบริษทัร่วมกนั 
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รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี   

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์        
บริษทัยอ่ย - - 1,991 1,959 
กลุ่มอนิทชั 56 46  1  1 
กลุม่ Singtel 22 52 - - 
การร่วมคา้ 2 1 - - 
บคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 299 98 - - 
รวม 379 197 1,992 1,960 
     
เงินปันผลรับจาก     
บริษทัยอ่ย - - 23,065 19,964 
การร่วมคา้ 15 9 - - 
รวม 15 9 23,065 19,964 
     
รายได้ทางการเงนิ     
บริษทัยอ่ย - - 428 382 
การร่วมคา้ 2 - - - 
รวม 2 - 428 382 
       
รายได้อืน      
บริษทัยอ่ย - - 66 33 
กลุ่มอนิทชั 12 5 - - 
กลุ่ม Singtel - 5 - - 
การร่วมคา้ 8 8 - - 
รวม 20 18 66 33 
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   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเช่าและค่าบริการอืน     
บริษทัยอ่ย - - 46 46 
กลุม่อนิทชั 111 160 8 14 
กลุ่ม Singtel 188 258 5 - 
การร่วมคา้ 63 63 - - 
บริษทัร่วม 72 81 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 18 6 - - 
รวม 452 568 59 60 
     
ค่าโฆษณา     
กลุ่มอนิทชั 3 11 2 - 
กลุ่ม Singtel 1 - - - 
การร่วมคา้ 4 - - - 
รวม 8 11 2 - 
       
ค่าตอบแทนผู้บริหาร       
ผลประโยชน์ระยะสัน 142 163 142 163 
ผลประโยชน์ระยะยาว 2 2 2 2 
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 1 3  1 3 
รวม 145  168  145  168 
        
ซือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืนๆ     
กลุ่มอินทชั 7 36 3 - 
รวม 7 36 3 - 
     
ต้นทุนทางการเงิน     

บริษทัยอ่ย - - 26 38 
กลุม่อนิทชั 1 2 - - 
กลุม่ Singtel - 1 - - 
บริษทัร่วม 11 13 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 306 214 1 - 
รวม 318 230 27 38 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินปันผลจ่าย     
อินทชั 8,575 8,178 8,575 8,178 
กลุ่ม Singtel 4,944 4,715 4,944 4,715 
รวม 13,519 12,893 13,519 12,893 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที  ณ วันที ณ วันที ณ วันที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2564  2563 2564 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด     
เงินฝากธนาคาร     

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 203  137  1  1 
     

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน     
ลูกหนีการค้า     
บริษทัยอ่ย - - 210 14 
กลุ่มอนิทชั 32 9 - - 
กลุม่ Singtel 14 11 1 1 
การร่วมคา้ 2 1 - - 
บคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 35 16 - - 
 83 37 211 15 
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย - - 5 - 
กลุ่มอนิทชั 2 2 - - 
กลุ่ม Singtel 8 5 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 50 9 - - 
 60 16 5 - 
รวมลูกหนีการค้า 143 53 216 15 
     
     
     

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 296

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที  ณ วันที ณ วันที ณ วันที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2564  2563 2564 2563 
ลูกหนีอืน     
ดอกเบียคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 161 62 
รวมลูกหนีอืน - - 161 62 
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน  

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 143 53 377 77 
     
     
สินทรัพย์สิทธิการใช้     
กลุม่อินทชั 21 - - - 
กลุม่ Singtel 13 12 - - 
การร่วมคา้ 3 7 - - 
บริษทัร่วม 415 447 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 1 - - - 
รวมสินทรัพย์สิทธกิารใช้ 453 466 - - 
     
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 61,903 52,543 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมือทวงถาม ซึงมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 0.77 ต่อปี (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563: เฉลียร้อยละ 0.47 ต่อปี)  

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 297

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน     
ณ วนัที 1 มกราคม - - 52,543 50,499 
เพิมขึน - - 19,310 16,041 
ลดลง - - (9,950) (13,997) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม - - 61,903 52,543 
     
   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ณ วนัที ณ วันที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกนั     
การร่วมคา้ 100 - - - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นสัญญาให้บริการสินเชือ 
ซึงมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 4.32 ต่อปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน     
ณ วนัที 1 มกราคม - - - - 
เพิมขึน 100 - - - 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 100 - - - 

 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 298

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วันที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน     
เจ้าหนีการค้า     
บริษทัยอ่ย - - 2 5 
กลุ่มอนิทชั 11 28 1 1 
กลุ่ม Singtel 96 43 59 8 
การร่วมคา้ 4 2 - - 
บริษทัร่วม 5 6 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน - 1 - - 
รวมเจ้าหนีการค้า 116 80 62 14 
     
เจ้าหนีอืน     
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 7 20 
กลุ่มอินทชั 23 17 2 1 
กลุ่ม Singtel 3 3 - - 
การร่วมคา้ 7 10 - - 
บริษทัร่วม 1 1 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 76 85 - - 

รวมเจ้าหนีอืน 110 116 9 21 
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน  

(ดูหมายเหตขุอ้ 19) 
    

226 196 71 35 
     
หนีสินตามสัญญาเช่า     
กลุ่มอินทชั 21 - - - 
กลุม่ Singtel 15 13 - - 
การร่วมคา้ 3 7 - - 
บริษทัร่วม 424 459 - - 
บคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน - 1 - - 
รวมหนีสินตามสัญญาเช่า 463 480 - - 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 299

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ณ วนัที ณ วนัที ณ วันที 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
เงินกู้ยืมระยะสันจากกจิการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 5,840 5,080 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกันเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภทเรียกคืน
เมือทวงถาม ซึ งมีอัตราดอกเบี ยเฉลียร้อยละ 0.49 ต่อปี และไม่มีหลกัประกัน (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 :  เฉลีย 
ร้อยละ 0.58 ต่อปี)  

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน     
ณ วนัที 1 มกราคม - - 5,080 4,920 
เพิมขึน - - 2,590 1,500 
ลดลง - - (1,830) (1,340) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) - - 5,840 5,080 

 
   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกนั        

ทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี        
บคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 750  -  -  - 
        
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกนั - สุทธ ิ        
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 14,249  14,999 - - 
รวม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 14,999  14,999  - - 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 300

สารประธาน & CEO ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจำ การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจำการ โครงสร้างการจำัดการ การควบคุมภายใน งบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกันแห่งหนึ ง ซึ งมีอตัรา
ดอกเบียในอตัรา 6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม โดยมีกําหนดชาํระดอกเบี ยทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระเงินตน้
ทังหมด 14 งวด เริมปี 2565 จนถึงปี 2571 และไม่มีหลกัประกนั 

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน     
ณ วนัที 1 มกราคม 14,999 2,999 - - 
เพิมขึน - 12,000 - - 
ณ วันที 31 ธนัวาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 14,999 14,999 - - 

 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุม่อินทชั - 15 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 40 44 20 - 
รวม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 40 59 20 - 

สัญญาสําคัญทีทํากับกิจการทีเกียวข้องกนั  
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญากบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัและมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอตัราและเงือนไขตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาสาํคญัทีทาํกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปนี  

1) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการเชือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงบัสัญญาเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเงือนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษทัมีการทาํสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพืนทีและระบบพืนฐานในการติดตังอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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3) บริษทัย่อยไดรั้บการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์จากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(“ACC”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย โดย ACC จะให้บริการขอ้มลูข่าวสาร รวมทังให้คาํแนะนาํและแกไ้ขปัญหา
ในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4) บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั 
(มหาชน) (“TMC”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย TMC จะเป็นผูจ้ดัหาบุคลากรและศูนยใ์ห้ข่าวสารทาง
โทรศพัท์ เพือดาํเนินการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดย
แจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

5) กลุ่มบริษัทไดท้าํสัญญาจ้างบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ในการให้บริการชําระค่า
สินคา้หรือบริการผ่านการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
โดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ทาํสัญญา
กบับริษทั เอไอเอส ดิจิทลั ไลฟ์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ในการจาํหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
โดยคู่สญัญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

7) กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาจา้งบริษทั เอไอเอส ดิจิทลั ไลฟ์ จาํกัด ซึ งเป็นบริษัทย่อยในการบรรจุภณัฑ์บตัร
โดยคู่สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

8) กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาบริการเครือข่ายระหว่างประเทศกับกลุ่ม Singtel ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัโดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 60 วนั 

9) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย และบริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ซึ งเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ในการใหบ้ริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลือนทีหรืออุปกรณ์ไร้สาย 
(Content Aggregator) โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

10) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทยคม 
จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกัน โดย AWN ตกลงชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอตัราและ
เงือนไขทีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลถึงวนัที 19 พฤศจิกายน 2565 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 รายงานประจำ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) 302
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11) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิลใยแกว้นาํแสงและ
สิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั (“IH”) ซึ งเป็นบริษทัร่วม โดย IH ให้บริการ
ระบบเคเบิลใยแก้วนาํแสงรวมถึงให้บริการสิงอาํนวยความสะดวกในพืนทีเฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

12) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด ซึ งเป็นบริษทัย่อย ได้ทาํสัญญากับบริษทั ทีซี บรอดคาสติง 
จาํกัด ซึ งเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน เพือรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์ โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

13) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญากบับริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย เพือรับบริการเช่าเครืองและอุปกรณ์เพือใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยคู่สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

14) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย และ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) 
ซึ งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ทาํสัญญาพฒันาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแก้วนําแสงกับบริษัท 
อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นการร่วมคา้ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจง้เป็นหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

15) บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากบั บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั ซึ งเป็น
การร่วมคา้ เพือรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหน้าเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

16) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย ว่าจา้งให้บริษัท ไมโม่เทค จาํกัด 
(“MMT”) ซึ งเป็นเป็นบริษทัย่อย ให้บริหารคะแนนสะสม และจดักิจกรรมแลกสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้
ของ AWN โดยคูสั่ญญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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36. เครืองมือทางการเงิน 
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงนิ 
การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระบบ
ในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสียงให้เป็นทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจาก
ความเสียงและตน้ทุนของการจดัการความเสียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียง
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งต่อเนืองเพือให้มันใจวา่มีความสมดุลระหว่างความเสียงและการควบคุมความเสียง 

การบริหารจัดการทนุ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายทีจะบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งในระดบัทีเหนือกว่าบริษทัอืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และพยายามคงสถานะอนัดบัเครดิตในระดบัทีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึ งจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสถานะการเงินทีมีความพร้อมและมีความคล่องตวัสูงในการเติบโตธุรกิจเมือเทียบกบั
คู่แข่ง อนัหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนทีหลากหลาย ความสามารถในการจดัหาเงินทุนทีคล่องตวั และมีระดบั
ตน้ทุนทีเหมาะสม 

ในระยะ 3 - 5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ งจาํเป็นตอ้งมี 
การลงทุนเพิมเติม กลุ่มบริษทัและบริษทัเชือวา่ กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความพร้อมทางดา้นโครงสร้างเงินทุน
เพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกัยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผ่านการเพิมระดบัหนี สินเพือ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย 
ความเสียงดา้นอัตราดอกเบี ย หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี ย 
ในตลาด ซึ งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษัท เนืองจากดอกเบี ย
ของหลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนี และเงินกูย้ืมบางส่วนมีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงดา้น
อตัราดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 18) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ดความเสียงดงักล่าวโดยทาํให้
แน่ใจว่าดอกเบี ยทีเกิดจากหลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงที และใช้เครืองมือทาง
การเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ซึ งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย เพือใชใ้นการจดัการความเสียงที
เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนีและเงินกูย้ืมเป็นการเฉพาะ 
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สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย 
ภายใตส้ัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย กลุ่มบริษทัตกลงทีจะแลกเปลียนผลต่างระหว่างอตัราดอกเบียคงทีและ
อตัราดอกเบี ยลอยตวั ซึ งคาํนวณจากจาํนวนเงินตน้ตามสัญญาทีตกลงกนัไว ้สัญญาดงักล่าวช่วยให้กลุ่มบริษทั
สามารถลดความเสียงจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียจากมูลค่ายติุธรรมของหนีในอตัราดอกเบียคงทีทีออก
และความเสียงของกระแสเงินสดจากหนี ทีมีอตัราดอกเบียผนัแปรทีออก มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียน
อตัราดอกเบีย ณ วนัทีรายงานถูกกาํหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชข้อ้มูล ณ วนัทีรายงาน 
และความเสียงดา้นเครดิตทีมีอยู่ในสัญญา ซึ งมีการเปิดเผยขอ้มูลไวด้า้นล่าง อตัราดอกเบียเฉลียคาํนวณจาก 
ยอดคงคา้ง ณ สินปีบญัชี 

เนืองจากเงือนไขสําคัญของสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ยและรายการป้องกันความเสียงทีเกียวขอ้งนั น
เหมือนกนั กลุ่มบริษทัจึงทาํการประเมินเชิงคุณภาพของประสิทธิผลและคาดว่ามูลค่าของสัญญาแลกเปลียน
อตัราดอกเบียและมูลค่าของรายการป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งจะดาํเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเปลียนไป
ในทิศทางตรงกนัขา้มเพือตอบสนองต่อการเคลือนไหวของอตัราดอกเบียอา้งอิง แหล่งทีมาหลกัของความไม่มี
ประสิทธิผลของการป้องกนัความเสียงในความสัมพนัธ์ป้องกันความเสียงเหล่านี คือผลกระทบของคู่สัญญา
และความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัทีมีต่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียซึ งไม่ได้
สะทอ้นอยูใ่นมูลค่ายุติธรรมของรายการป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย โดยไม่
มีแหล่งทีมาของความไม่มีประสิทธิผลอืน ๆ ทีเกิดขึนจากความสัมพนัธ์การป้องกนัความเสียงเหล่านี  

ตารางต่อไปนีแสดงรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ เกียวกบัสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียทีคา้งชาํระ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงานในงบการเงินรวม และรายการป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้ง (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

การป้องกันความเสียงกระแสเงินสด  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
เครืองมือป้องกันความเสียง 
   ยอดคงค้างการทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย 
     เพือรับดอกเบียลอยตัวและจ่ายดอกเบียแบบจ่ายคงที 

 

 ค่าเฉลียของสัญญา 
อัตราดอกเบียคงที 

 

 มูลค่าเงินต้น 
ตามสัญญา 

 มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ / (หนีสิน) 

เครืองมือป้องกัน 
ความเสียง 

  2564  2564  2564 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  2.25%  2,000  9 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  2.83% - 3.90% 16,000 (722) 

   18,000 (713) 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
เครืองมือป้องกันความเสียง 
   ยอดคงค้างการทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย 
     เพือรับดอกเบียลอยตัวและจ่ายดอกเบียแบบจ่ายคงที 

 ค่าเฉลียของสัญญา 
อัตราดอกเบียคงที 

 มูลค่าเงนิต้น 
ตามสัญญา 

 มูลค่าตามบัญชีของ 
สินทรัพย์ / (หนีสิน) 

เครืองมือป้องกัน 
ความเสียง 

  2563  2563  2563 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  2.25% - 3.90% 19,500 (1,225) 

   19,500 (1,225) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
รายการป้องกันความเสียง 
 

จํานวนเงนิตามสัญญาของหนีสิน 
ทีป้องกนัความเสียง 

 2564  2563 
การกูยื้มในอตัราดอกเบียผนัแปร 18,000 19,500 

ตารางต่อไปนี แสดงรายละเอียดเกียวกบัความมีประสิทธิผลของความสัมพนัธ์การป้องกนัความเสียงและจาํนวน
เงินทีจดัประเภทใหม่จากการสาํรองป้องกนัความเสียงเป็นกาํไรหรือขาดทุน: (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
รายการป้องกันความเสียง 
 

กําไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงในงวด
ปัจจุบันทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 2564  2563 
การกูยื้มในอตัราดอกเบียผนัแปร 507  (251) 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียจะชําระเป็นรายไตรมาสและทุกงวดครึ งปี อตัราดอกเบียลอยตวัของสัญญา
แลกเปลียนอตัราดอกเบียคือ 6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม กลุ่มบริษทัจะชาํระผลต่างระหว่างอตัราดอกเบียคงที
และอตัราดอกเบียลอยตวัโดยใชเ้กณฑสุ์ทธิ 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียทังหมดทีแลกเปลียนจาํนวนเงินของอตัราดอกเบียลอยตวัสําหรับอตัราดอกเบียคงที
กาํหนดให้เป็นการป้องกนัความเสียงจากกระแสเงินสดเพือลดความเสียงของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  
ซึ งเป็นผลมาจากอตัราดอกเบี ยผนัแปรของเงินกู้ยืม การแลกเปลียนอตัราดอกเบียและการจ่ายดอกเบียเงินกู้
เกิดขึนพร้อมกนัและจาํนวนเงินทีสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนในช่วง
ระยะเวลาทีการจ่ายดอกเบียในอตัราดอกเบียลอยตวัของหนี ทีมีผลต่อกาํไรหรือขาดทุน 
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ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึ งเกิดจากค่าใช้จ่ายการซือสินคา้
และอุปกรณ์ และเงินกูย้มืทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ซึ งรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึงปี เพือป้องกนัความเสียงของหนี สินทางการเงินทีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที 31 ธันวาคม ดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  52 788 - - 
สกุลเงินยโูร  77 558 - - 
รวม  129 1,346 - - 
      

ลกูหนีการค้าหมุนเวียน 6     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  358 453 - - 
สกุลเงินยโูร  2 7 - - 
สกุลเงินเยน  8 21 - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์  - 2 - - 
รวม  368 483 - - 
         

เจ้าหนีการค้าหมุนเวียน 19     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  (19,241) (13,314) - - 
สกุลเงินยโูร  (12) (2) - - 
สกุลเงินเยน                (7) - - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์  (59) (10) (58) (8) 
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย  (3) - - - 
รวม  (19,322) (13,326) (58) (8) 
      

หนีสินตามสัญญาเช่า      
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 18 (94) (49) - - 
รวม  (94) (49) - - 
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    หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2564 2563 2564 2563 
ยอดบัญชีทีมีความเสียงใน 

งบแสดงฐานะการเงิน  
 

(18,919) (11,546) (58) (8) 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้  13,163 7,653 - - 
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธ ิ  (5,756) (3,893) (58) (8) 

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้ามีไวเ้พือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนสาํหรับยอดบญัชีทีมีความเสียง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และสาํหรับการซือภายในอนาคตบางส่วน 

การจัดประเภทสัญญาอัตราการแลกเปลียนล่วงหน้าและสัญญาอัตราดอกเบี ยแลกเปลียนในงบการเงิน ณ วนัที  
31 ธันวาคม มีดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม 
  2564  2563 
สินทรัพย์หมุนเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน    

สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้  213 - 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  213 - 
    

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวยีนอืน    

สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน 11 9 - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  9 - 
    

หนีสินหมุนเวียน    
หนี สินทางการเงินหมุนเวยีนอืน    

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้  (25) (297) 
รวมหนีสินหมุนเวยีน  (25) (297) 
    

หนีสินไม่หมนุเวียน    
หนี สินทางการเงินไมห่มนุเวียนอืน    

สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  (722) (1,225) 
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน  (722) (1,225) 
รวม  (525) (1,522) 
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รายการเคลือนไหวของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าและสัญญาอัตราดอกเบี ยแลกเปลียนสําหรับ 
ปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ในงบการเงินรวม มีดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
  ยอด ณ วันที  การเปลียนแปลง  ยอด ณ วันที 
  1 มกราคม  ในมูลค่า  31 ธนัวาคม 
  2564  ยตุิธรรม  2564 
    ระหว่างงวด   
       

สินทรัพย์หมุนเวียน       
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน    

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ - 213 213 
    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน    

สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน - 9 9 
    
หนีสินหมุนเวียน    
หนี สินทางการเงินหมุนเวียนอืน     

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้  (297) 272 (25) 
     
หนีสินไม่หมุนเวยีน     
หนี สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน    

สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน (1,225) 503 (722) 
รวม (1,522) 997 (525) 
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หน่วย : ล้านบาท 
  ยอด ณ วนัที  การเปลียนแปลง  ยอด ณ วันที 
  1 มกราคม  ในมูลค่า  31 ธนัวาคม 
  2563  ยติุธรรม  2563 
    ระหว่างงวด   

สินทรัพย์หมุนเวียน       
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน    

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 1 (1) - 
    
หนีสินหมุนเวียน    
หนี สินทางการเงินหมุนเวียนอืน     

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้  (129) (168) (297) 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  (132) 132 - 

     
หนีสินไม่หมุนเวียน     
หนี สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน    

สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน (814) (411) (1,225) 
รวม (1,074) (448) (1,522) 

ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า และสัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 2564  2563  2564  2563 
สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 12,975  7,950  13,163  7,653 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน 18,000  19,500  713  1,225 
รวม 30,975  27,450  13,876  8,878 
* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาทีทาํไวก้บัธนาคารตังแต่เริมตน้ ณ วนัสินรอบ

ระยะเวลารายงานเพือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนั  

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน คือ มูลค่าทีแสดงเป็นส่วนต่างของอตัราดอกเบียแลกเปลียนของ
มูลค่าสัญญาทีทาํไวก้บัธนาคารตังแต่เริมตน้และราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานเพือสะทอ้นให้เห็นถึง
มลูค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนั 

** ราคาตามสัญญา คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตังแต่เริมตน้  
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ความเสียงทางด้านสินเชือ 
ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกคา้หรือคูส่ัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทัและบริษทัตาม
เงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางด้านสินเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ 
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงาน บริษทัไม่พบวา่มีการกระจุกตวัของความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั 

ความเสียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัและบริษัทมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพือทาํให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน 
สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
(งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 :ไมมี่)  

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  
มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม  
  ระดบั 1 ระดับ 2 ระดับ 3  รวม 

วนัที 31 ธันวาคม 2564        

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ (188)  -  -  (188)  (188) 
สญัญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน 713  -  -  713  713 
หุ้นกู ้ 37,138  -  38,762  -  38,762 
          
วนัที 31 ธันวาคม 2563        

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 297  -  -  297  297 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน 1,225  -  -  1,225  1,225 
หุ้นกู ้ 32,414  -  34,623  -  34,623 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุติธรรม  
  ระดบั 1 ระดับ 2 ระดับ 3  รวม 

วนัที 31 ธันวาคม 2564        

หุ้นกู ้ 6,500  -  6,534  -  6,534 
          

ลําดบัชันของมูลค่ายุติธรรม 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับทีต่างกันของลาํดับชันมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า 
นิยามของระดบัต่างๆ มีดงันี  

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี สิน
อยา่งเดียวกนั ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สาํหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้มีการ
ซือขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยโดยใช้ราคาปิด  
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

สําหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัรา
แลกเปลียนล่วงหน้า โดยใชอ้ตัราทีกาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริษทัดว้ยการพิจารณาเงือนไขในตลาดทีมีอยู ่
ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนและเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน เป็นมูลค่า  
ทีใกลเ้คียงกบัราคาทีบนัทึกในบญัชี 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัและหนี สินตามสัญญาเช่าเป็นมูลค่าทีใกลเ้คียง
กบัราคาทีบนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่ของเครืองมือทางการเงินเหล่านี มีดอกเบียในอตัราตลาด 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นมูลค่าทีใกล้เคียงกบัราคาทีบนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่ของ
เครืองมือทางการเงินเหล่านี มีดอกเบียในอตัราตลาด 
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37. ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกนั 
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้าน 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาทียงัไม่ไดร้ับรู้     
      
อาคารและอปุกรณ์     
สกุลเงินบาท  6,061 5,059 24 8 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  257 145 - - 

    
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม    
สกุลเงินบาท 1 - 40,083* - - 

    
ค่าบํารุงรักษา    
สกุลเงินบาท  2,439 1,763 38 39 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  24 20 - - 

      
ใบสังซือสินค้าและวัสดุคงเหลือ     
สกุลเงินบาท  14,397 13,396 - - 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  19 7 - - 

*   ผลต่างจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขเดิมและ
เงือนไขใหม่ จํานวน 3,284 ล้านบาท ถูกปรับปรุงกับต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี  700 MHz  
เมือ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีดงักล่าวเมือ
วนัที 15 มกราคม 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาํเนนิงานทียกเลกิไม่ได้    

ภายในหนึงปี 48 85 - - 
หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 19 29 - - 

รวม 67 114 - - 
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กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเป็นสัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึ งสินทรัพยมี์มูลค่าต ํา
ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 135 ลา้นบาท และ 81 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้าน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ภาระผกูพนัอืน     
สกุลเงินบาท     

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 12,975 7,950 - - 
หนงัสือคําประกนัจากธนาคาร     
- ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี     

โทรคมนาคมคา้งจ่าย 84,670 66,684 - - 
- อืน ๆ 2,549 2,741 38 169 

รวม 100,194 77,375 38 169 
     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ     

อืน ๆ - 1 - - 
รวม - 1 - - 

สัญญาทีสําคัญ 
- กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าและบริการสําหรับทีทําการสํานักงานและสถานีฐาน โดยมีระยะเวลาการเช่า

ตังแต ่1 ปี ถึง 3 ปี และสามารถต่ออายุได ้

- กลุ่มบริษัทได้ทาํสัญญาบริการกับบริษทัแห่งหนึ ง โดยกลุ่มบริษทัได้รับบริการด้านการใช้โครงสร้าง
พืนฐานโทรคมนาคมและการบริการทัวไปอืน ตามทีระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายค่าธรรมเนียม
จากการบริการในอตัราตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสินสุดลงก็ต่อเมือฝ่ายหนึ งฝ่ายใดยืน
จดหมายบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั 

- เมือวนัที 5 มกราคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาบริการกบั บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอน็ที”) โดย AWN 
ขอใชบ้ริการในเรือง การใชบ้ริการขา้มโครงข่ายโทรศพัทเ์คลือนทีภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาตังแต่
วนัที 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที 3 สิงหาคม 2568 โดย AWN ได้นําหนังสือคําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิชย ์ในประเทศเป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตังแตว่นัลงนาม ถึง
วนัทีพน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญา  
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- เมือวนัที 5 มกราคม 2561 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษัท ไดล้งนามในสัญญาเช่าเครืองและอุปกรณ์เพือให้บริการโทรคมนาคมกับ บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”) โดย SBN เป็นผูใ้ห้เช่าเครืองและอุปกรณ์เพือให้บริการโทรคมนาคม 
โดยมีระยะเวลาตังแต่วนัที 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที 3 สิงหาคม 2568 โดย SBN ไดน้าํหนงัสือคําประกนัชนิด
เพิกถอนไม่ไดข้องธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 525 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายุ
ตังแต่วนัลงนาม ถึงวนัทีพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

- เมือวนัที 4 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัได้ลงนามร่วมกับบริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน) 
(“เอ็นที”) ในสัญญาระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเกียวกบัเสาโทรคมนาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 38) โดยกลุ่ม
บริษัทตกลงใช้บริการเสาโทรคมนาคมของเอ็นที โดยมีระยะเวลาตังแต่วนัที 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที  
31 ธันวาคม 2571 โดยกลุ่มบริษทัได้นําหนังสือคําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ของธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศเป็นจาํนวน 434 ล้านบาท วางเป็นหลกัประกัน โดยมีอายุตั งแต่วนัลงนาม ถึงวนัทีพน้จากข้อ
ผกูพนัตามสัญญา 

38. เหตุการณ์สําคญั ข้อพพิาททางการค้าและคดีความทีสําคัญ 
เมือวนัที 7 มกราคม 2564 บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)  (“ทีโอที”) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (“กสท.”) ควบรวมกิจการเป็นหนึ งบริษัท ในนาม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน) 
(“เอน็ที”) 

ในวนัที 8 กนัยายน 2564 บริษทัและ DPC ไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบัเอ็นทีในการระงบัขอ้พิพาทต่างๆ อนัไดแ้ก่ขอ้
พิพาทในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ  
ขอ้พิพาทเฉพาะของบริษทัในลาํดบัที 1) 2) และ 6)  ขอ้พิพาทของ DPC  ในลาํดบัที 2) 3) 4) 5) และ 8) 

ทังนี  บริษทัไดช้าํระค่าตอบแทนเพือระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวให้แก่เอ็นทีเป็นจาํนวนเงินสุทธิ 448 ลา้นบาท โดย
มีหลายรายการทีเกียวขอ้งระหวา่ง เอ็นที บริษทั และ DPC โดยผลจากการระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวทาํใหร้ายได้
ค้างรับลดลงจาํนวน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ตามลาํดบั และประมาณการสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่ายลดลงจาํนวน 1,888 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ โดยไม่มีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทนุสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

โดยบริษทั DPC และเอ็นที ต่างได้ดาํเนินการถอนคาํฟ้อง คาํร้องของขอ้พิพาทต่าง ๆ ทีตกลงระงบักนัในครั งนี
ต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดแลว้แต่กรณี และตกลงทีจะไม่รื อฟื นการฟ้องคดีหรือเสนอขอ้
พิพาทดงักล่าวขึนมาอีก 
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เฉพาะบริษัท 
1) สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทได้ทาํสัญญา 
การเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอืน โดยไดผ้่านการเห็นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี 
ผลบงัคบัใชข้องสัญญาเป็นดงันี  

ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ 
1)  บริษทั โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน จาํกดั (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2549 เป็นตน้ไป 
2)  บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 16 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป 
3)  บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 1 มิถุนายน 2552 เป็นตน้ไป 
4)  บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ 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 มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จาํกดั

 (เดิมชือ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จาํกดั) 
1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 

เมือวนัที 31 สิงหาคม 2550 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน) (“เอ็นที”) ได้ยืนฟ้องสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนประกาศฯ ดงักล่าว วนัที 15 
กนัยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องกรณี เอ็นทียืนฟ้องขอเพิกถอนประกาศของกทช. ว่า
ดว้ยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และเอ็นทีไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
แลว้ และเมือวนัที 4 กุมภาพันธ์ 2551 เอ็นทีได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัททราบว่า บริษัทควรรอให้ศาลมีค ํา
พิพากษาเพือยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป และหากบริษทัดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อนศาลมีคาํพิพากษาถึงทีสุด เอ็นทีจะไม่รับรู้ และบริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการดาํเนินการดงักล่าว 
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ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) กําหนดให้บริษัทต้องจ่าย               
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้เอ็นทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขันตําตามทีสัญญากาํหนดในแต่ละปี หรือ
ในอตัราร้อยละของรายได ้และผลประโยชน์อืนใดทีบริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหกัค่าใชจ้่ายและค่าภาษีใด ๆ 
ทังสิน จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนัน อย่างไรก็ตาม ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการที
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และเอน็ทีตอ้งการรอคาํพิพากษาถึงทีสุดในเรือง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล จึงเป็น
รายการทีบริษทัคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรืองวิธีการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา เพือให้
เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั บริษทัจึงคาํนวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายไดสุ้ทธิตามทีปฏิบติั
ในทางเดียวกนัทังอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนทีบริษทัต้องจ่ายให้แก่
เอน็ทีนัน ขึนอยู่กบัผลการตดัสินจากศาลในเรืองขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหวา่งบริษทักบัเอ็นที
ในภายหลงัโดยบริษทัจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดทีการเจรจาตกลงสินสุดลง ซึ งผูบ้ริหารของบริษทั
เชือวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนทีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดพิ้จารณาหนงัสือของเอ็นที ดงักล่าวและกฎหมายทีเกียวขอ้งประกอบกบัความเห็นของ 
ทีปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษทั เห็นว่าการไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็นการขดัต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใช้และเชือมต่อโครงข่าย บริษทั จึงไดต้ดัสินใจ
ปฏิบติัตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่าย ซึ งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั 
โดยออกใบแจง้หนี เพือเรียกเก็บค่าเชือมตอ่โครงข่ายจากคู่สัญญา  

ในวนัที 30 ธันวาคม 2551 บริษัทไดน้าํส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตังแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ลา้นบาท ซึ งคาํนวณจากรายไดสุ้ทธิตามอตัรา
และวิธีคิดคาํนวณของบริษทัให้แก่เอ็นที ซึ งต่อมาไดมี้การจดัตังคณะทาํงานเจรจาเกียวกบัอตัราผลประโยชน์
ตอบแทนจากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทกับเอ็นที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ยุติร่วมกันได ้
เนืองจากเอ็นทีตอ้งการใหบ้ริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษทัไดรั้บ
ทังจาํนวนตามอตัราร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษทันาํค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ทีบริษทัถูกผูป้ระกอบการรายอืนเรียกเก็บมาหักออกก่อน ในวนัที 26 มกราคม 2554 เอ็นทีจึงไดมี้หนังสือแจง้
ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 17 - 20 เป็นเงินรวม 
17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือ
โตแ้ยง้คดัคา้นไปยงัเอน็ที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็น
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554 แลว้เมือวนัที 9 มีนาคม 2554 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดวา่เอ็นที
ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  
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ในวนัที 29 กรกฎาคม 2557 เอน็ทีไดย้ืนคาํเสนอขอ้พพิาท เลขที 55/2557 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
ของค่ าเชื อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการที  21 - 22 เป็ นจํานวนเงินรวม 9,984 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัดจนกว่า 
จะชาํระเสร็จสิน และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554  

เมือวนัที  23 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น 
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 83/2559 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดว่าเอ็นทีไม่มีสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่งรายได้
เพิมเติมของค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดําเนินการที 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 8,368 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี ตามหนงัสือทีเอน็ทีแจง้มา  

วนัที 17 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554 โดยยกขอ้เรียกร้อง
แยง้ของเอน็ที ทีให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 
17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นว่าเอ็นทีไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเงินจาํนวนดงักล่าว และห้ามไม่ให้เอ็นทีเรียกร้องการบงัคบัตามหนงัสือคําประกนัการปฏิบติัตามสัญญา
และหนงัสือคําประกนัรายไดข้ันตําของปีดาํเนินการที 17 - 20 และขณะเดียวกนัคณะอนุญาโตตุลาการยงัไดมี้
คาํชีขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 55/2557 ของเอน็ที และใหเ้อ็นทีคืนเงินส่วนแบ่งรายไดค้่าเชือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษทัชาํระไวเ้กินจาํนวน 110 ลา้นบาท ภายใน 60 วนั นับแต่ไดรั้บคําชี ขาดนี  และ
ดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพน้กําหนดดังกล่าว ซึ งเอ็นทีได้ยืนฟ้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางแลว้ ขณะนีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมือวนัที 30 เมษายน 2562 อนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากชีขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 83/2559 ใหบ้ริษทัชาํระ
ส่วนแบ่งรายได้แบบสุทธิ จาํนวนเงิน 224 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย ซึ งบริษทัตกลงชาํระให้เอ็นทีโดยนาํส่วน
แบ่งรายไดข้องค่าเชือมต่อโครงข่ายทีบริษทัไดช้ําระไวเ้กินในขอ้พิพาท 55/2557 จาํนวน 111 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบียมาหกัลบกบัเงินทีบริษทัตอ้งชาํระให้แก่เอน็ที คงเหลือจาํนวนตอ้งชาํระ 144 ลา้นบาท โดยบริษทัไดน้าํ
เงินไปวางต่อสาํนกังานวางทรัพยเ์มือวนัที 22 พฤษภาคม 2562 เนืองจากเอน็ทีปฏิเสธการรับเงิน  

เมือวนัที  6 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับคาํร้องขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของเอ็นที  
คดีหมายเลขดาํที 1713/2562 ลงวนัที 25 กรกฎาคม 2562 ทีเอ็นทียืนต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคาํชี
ขาดขา้งตน้ ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

เมือวนัที 8 กนัยายน 2564 เอ็นทียืนคาํร้องขอถอนคดีทังหมดต่อศาลปกครองกลางและศาลไดมี้คาํสังอนุญาต
ตามคาํขอและจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมือวนัที 17 กนัยายน 2564 
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2) ภาระผูกพนัในหนังสือคํ าประกันจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการบริการโทรศัพท์เคลือนที 
(“สญัญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษทัมีหน้าทีส่งมอบหนังสือคําประกันของธนาคารให้แก่บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”) เพือเป็นหลกัประกันการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงาน 
โดยจะไดร้ับคืนหนงัสือคําประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานทีผา่นมา  

เอ็นที มิไดค้ืนหนงัสือคําประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 17 - 21 รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน 
7,007 ลา้นบาท โดยอา้งวา่บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ งเป็นขอ้พิพาททีอยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ทังนี  เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2554 และวนัที 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 40/2554 และ 119/2555 ใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชีขาดให ้
เอ็นทีส่งคืนหนังสือคํ าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เนืองจากบริษัทได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตํา                           
ในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้  

เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดให้เอ็นทีคืนหนงัสือคําประกนัเงินประโยชน์
ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 17 - 21 ให้บริษทั ต่อมาเมือวนัที 16 พฤษภาคม 2557 เอ็นทีไดย้ืนคาํร้องต่อ
ศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที 660/2557 เพือขอเพกิถอนคาํชีขาดดงักล่าว 

ต่อมาเมือวนัที 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยืนคาํร้องเป็นคดีดาํที 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ศาล
มีคาํบงัคบัให้เอ็นทีคืนหนังสือคําประกันปีที 17-21 ให้แก่บริษทัตามคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการและชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมทีบริษทัไดช้าํระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคําประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 6.65 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัทีผูเ้รียกร้องชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคําประกนั  

เมือวนัที 21 กนัยายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษายกคาํร้องของเอ็นที และให้เอ็นทีคืนหนังสือคํา
ประกนัปีที 17 - 21 ใหแ้ก่บริษทั ตามคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคืนค่าธรรมเนียมศาลทังหมดใหแ้ก่
บริษทั 

วนัที 19 ตลุาคม 2563 เอน็ทียืนคาํร้องอทุธรณ์คาํพิพากษายกคาํร้องของศาลปกครองกลาง  

เมือวนัที 8 กันยายน 2564 เอ็นทียืนคาํร้องขอถอนคดีทั งหมดต่อศาลปกครองสูงสุด และต่อมาในวนัที   5  
ตุลาคม 2564 เอ็นทีไดค้ืนหนังสือคําประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําของปีที 17 - 21 ให้แก่
บริษทัครบถว้นแลว้ และจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมือวนัที 14 ตุลาคม 2564 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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3) กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz    

ในวนัที 25 กันยายน 2557 บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”) ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อ
สํานักระงับขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 80/2557 เพือเรียกร้องให้บริษัท
ชาํระค่าเสียหายจากการปฏิบตัิผิดสัญญาอนุญาตระหว่างบริษทักบัเอ็นที กรณีทีมีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz ได้
ขอโอนยา้ยผูใ้ห้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz ซึ งให้บริการบริษัทยอ่ยของบริษทั เป็นจาํนวน 9,126 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

ในวนัที 29 มีนาคม 2559 เอ็นทีไดย้ืนขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วนของค่าเสียหายตังแต่เดือนพฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงสินสุดสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในเดือนกนัยายน 2558 เป็นจาํนวนเงิน 32,813 ลา้นบาท พร้อม
ภาษีมลูค่าเพิมและดอกเบียอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตังแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

เมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี ขาดมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ 
เอน็ทีดว้ยเหตุทีบริษทัมิไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผิดตามสัญญาตามทีเอน็ทีกล่าวหา 

เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2562 เอ็นทียืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีหมายเลขดาํที 
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สญัญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ และไม่น่าจะ
มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

4) กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจากการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการ
บริการโทรศพัทเ์คลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั งที 6 และ 7 

เมือวันที  30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  78/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ                      
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือมีคาํชี ขาดให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั งที  6                       
ซึงกระทาํขึนเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั งที 7 ซึ งกระทาํขึนเมือวนัที 20 กนัยายน 2545 มีผลผูกพนับริษทั
และบริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”)ให้ตอ้งปฏิบติัตามจนกวา่สัญญาจะสินสุด และบริษทั
ไม่มีหน้าทีตอ้งชาํระผลประโยชน์ตอบแทนตามทีเอ็นทีไดมี้หนังสือลงวนัที 29 กนัยายน 2558 เรือง ขอให้ชาํระ
ผลประโยชน์ตอบแทน แจง้มายงับริษัทให้ชาํระเงินเพิมจาํนวน 72,036 ล้านบาท โดยกล่าวอา้งว่าการทําข้อตกลง
ต่อท้ายสัญญาครั งที 6 และ 7 เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคญัทาํให้ เอ็นที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตํากวา่ที
กาํหนดในสัญญาหลกั  
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ต่อมาวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 เอ็นทียืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 122/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพือแกไ้ขจาํนวนเงินทีเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 
62,774 ลา้นบาท เนืองจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณส่วนแบ่งรายไดข้อ้พิพาทนี เป็นเรืองเดียวกบั
ขอ้พิพาทที 78/2558 ซึ งคณะอนุญาโตตุลาการไดร้วมการพิจารณาขอ้พิพาททังสองเขา้ดว้ยกนั 

บริษัทได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที  23 มกราคม 2563 ชี ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ใหบ้ริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจาํนวน 31,076 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 1.25 ตอ่เดือน
นบัแต่วนัถดัจากวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 ให้แก่ เอน็ที จนกวา่จะชาํระแลว้เสร็จ 

บริษัทไม่เห็นด้วยกับคาํชี ขาดดังกล่าว และเมือวนัที 22 เมษายน 2563 บริษัทได้ยืนคาํร้องเพือขอเพิกถอน 
คาํชีขาดต่อศาลปกครองกลางแลว้ (คดีหมายเลขดาํที 1165/2563) 

ต่อมา เมือวนัที 23 เมษายน 2563 เอ็นทียืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง เฉพาะประเด็นทีคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชีขาดว่าขอ้เรียกร้องของเอ็นทีให้บริษทัชาํระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิมเติม จาํนวน 31,698 ล้านบาท เป็นการยืนเสนอข้อพิพาททีพน้กาํหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คดี
หมายเลขดาํที 1171/2563) 

ทังนี  เนืองจากขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่เป็นทีสินสุด และบริษทัพิจารณาแลว้วา่ผลของคาํชีขาดขา้งตน้ไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

5) บริษทัฟ้องเพิกถอนหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ทีมีคาํสังให้นาํส่งรายไดจ้าก
การใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนทีบนคลืนความถี 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที 1 พฤษภาคม 2560 บริษทัยืนฟ้องสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) และ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) กับ
คณะทาํงานอีก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที 736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสือสํานักงาน 
กสทช. และเพิกถอนมติ กทค. ของสํานักงาน กสทช. ทีมีคาํสังบริษทัให้นาํส่งรายได ้ในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งวนัที 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 7,221 ลา้นบาท พร้อมดอกผลทีเกิดขึน 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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เมือวนัที 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดร้ับคาํฟ้องลงวนัที 21 เมษายน 2560 ทีกสทช. และสํานกังาน กสทช. 
ฟ้องบริษทัในมูลหนี เดียวกันนี ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที 661/2560 ให้บริษทันําส่งรายไดใ้นช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษทัมิไดป้ฏิบติัผิดเงือนไขและวิธีการนําส่งรายได ้ตามประกาศของ กสทช. เรือง 
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว ในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนที และบริษทัมีหนา้ทีนําส่งรายไดห้ลงัหักค่าใชจ้่ายให้แก่สํานกังาน กสทช. แต่บริษทั 
มีรายจ่ายมากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ดงันัน จึงไม่มีรายไดส่้วนทีเหลือคงเหลือทีจะนาํส่ง
ให้แก่ สาํนักงาน กสทช. แต่อย่างใด 

วนัที  12 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองกลาง มีคาํพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการ กสทช. ด้วยเหตุผลว่า 
ในช่วงเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการคลืน 900 MHz บริษทัมีรายจ่ายมากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที 8 กรกฎาคม 2563 และ 17 กรกฎาคม 2563 กสทช. และสาํนกังาน กสทช. ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

6) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิมเติมส่วนเพิมจากรายได้ค่าเช่าระบบสือสัญญาณ 

บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”) ได้ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
กระทรวงยุติธรรม (THAC) เลขที A1/2017 ลงวนัที 15 ธันวาคม 2560 เรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิมเติมจากรายไดค้่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตังแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 เป็นจาํนวน 
19.54 ล้านบาท และเลขที A1/2018 ลงวนัที 12 มกราคม 2561 และเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิมเติมจากรายไดค้่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2558 เป็นจาํนวน 
1,121.92 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) พร้อมให้ชาํระดอกเบียผิดนัดอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนืองจาก เอ็นที 
เห็นว่าบริษทัจะตอ้งเรียกเก็บค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตามอตัราทีเอน็ที กาํหนดซึงสูงกวา่อตัราทีบริษทั
ใชเ้รียกเก็บจากผูเ้ช่าจริง 

เมือวนัที 5 มีนาคม 2561 บริษทัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที ค.2/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สําหรับขอ้พพิาทเลขที A1/2018 ไวพ้ิจารณา  

วนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2563  คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดด้วยเสียงข้างมากยกคาํเสนอขอ้พิพาทของเอ็นที 
เลขที A1/2017   

วนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้เอน็ทีขอใหป้ฏิบติัตามคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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เมือวนัที 14 พฤษภาคม 2563 เอน็ทียืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที 1362/2563 ขอเพิกถอนคาํ
ชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เมือวนัที 8 กันยายน 2564 เอ็นทียืนคาํร้องขอถอนคดีหมายเลขดาํที 1362/2563 ต่อศาลปกครองกลางและศาล
ไดมี้คาํสังอนุญาตตามคาํขอและจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมือวนัที 22 กนัยายน 2564 

ส่วนขอ้พพิาทเลขที A1/2018 ยงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

7) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินจากการใชบ้ริการร่วมใชเ้สาอากาศ ค่าบริการพืนที และค่าเช่าใชอุ้ปกรณ์
ทีเกียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาใหด้าํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”) ได้ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (“THAC”) เลขที A3/2018 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินค่าร่วมใช้
เสาอากาศ ค่าบริการพืนที และค่าเช่าใชอุ้ปกรณ์ทีเกียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาให้ดาํเนินการในช่วงระยะเวลา
คุม้ครองผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 183.44 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) และดอกเบียผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

เมือวนัที 5 เมษายน 2561 บริษทัได้ยืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที ค.3/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที A3/2018 ไวพิ้จารณา 

เมือวนัที 25 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพพิากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 

ซึ งตอ่มาเมือวนัที 21 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 

เมือวนัที 29 ตุลาคม 2562 เอน็ทียืนคาํร้องขอถอนขอ้พพิาทจาก THAC และนาํไปฟ้องทีศาลปกครองกลาง 

เมือวนัที 13 กุมภาพนัธ ์2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสังอนุญาตใหเ้อน็ทีถอนคาํเสนอขอ้พิพาท  

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2563 บริษทัไดรั้บสําเนาคาํฟ้องศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที 1746/2563 ลงวนัที 
30 มิถุนายน 2563  

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษัทได้ปฏิบติัถูกต้องตามขอ้สัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของคดี
ดงักล่าวไมน่่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่องบการเงินของบริษทั 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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8) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการเครือข่ายร่วม 

วนัที 27 กนัยายน 2561 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน) (“เอ็นที”) ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานกังานระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม หมายเลขดาํที 67/2561 เรียกร้องให้
บริษทัชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการเครือข่ายร่วม (Roaming) เพิมเติมจากการทีบริษทัไดใ้ห้ส่วนลด
ค่าบริการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเอ็นที ตั งแต่ กรกฏาคม 2556 ถึงกันยายน 2558 จาํนวน 16,252.66 
ลา้นบาท ภาษีมลูค่าเพิม และดอกเบียผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

บริษทัไดรั้บคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2563 ชี ขาดดว้ยคะแนนเสียงข้างมาก  
ใหย้กคาํเสนอขอ้พพิาทของเอน็ที  

เมือวนัที 8 พฤษภาคม 2563 เอ็นทียืนคาํร้องตอ่ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที 1309/2563 ขอเพกิถอนคาํชี
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) 

1) กรณีการนําภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับบริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอน็ที”) 

เมือวันที  9 มกราคม 2551 เอ็นทีได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  3/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยุติธรรม เพือเรียกร้องให้ DPC ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิมเติมอีกประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 
พร้อมเรียกเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนดัจนกว่า
จะชาํระเสร็จสินซึ งคาํนวณถึงเดือนธนัวาคม 2550 คิดเป็นเบียปรับทังสินจาํนวน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 3,949 ลา้นบาท 

ต่อมาเมือวนัที 1 ตุลาคม 2551 เอ็นทีไดย้ืนคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนทุนทรัพยร์วมเบียปรับลดลงเหลือ 3,410 ลา้นบาท 
ซึ งคาํนวณจากเงินส่วนแบ่งรายไดค้า้งชาํระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ งไดร้วมเบียปรับจาํนวน 790 ลา้นบาท 
และภาษีมูลค่าเพิมจาํนวน 171 ลา้นบาท 
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จาํนวนเงินส่วนแบ่งรายไดที้ เอ็นที เรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที DPC ไดน้าํส่งตังแต่
วนัที 16 กนัยายน 2546 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2550 และไดน้าํมาหกัออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซึ งเป็นการปฏิบติัตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ โดย DPC ไดป้ฏิบตัตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าวและมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทังอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คลือนที อีกทัง เอ็นที เคยมีหนงัสือ เลขที กสท. 
603 (กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

เมือวนัที 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของเอ็นที โดยให้เหตุผลสรุป
ไดว้่า DPC มิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดย DPC ไดช้าํระหนี ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสินและหนีทังหมดไดร้ะงบั
ไปแล้ว เอ็นทีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชําระหนี ซํ า เพือเรียกส่วนทีอ้างว่าขาดไป รวมถึงเบี ยปรับและ
ภาษีมลูค่าเพิมตามทีอา้งมา 

เมือวนัที 3 มิถุนายน 2554 เอ็นทีไดย้ืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที 1259/2554  

เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสินยกคาํร้องของเอน็ที ทีขอใหเ้พิกถอนคาํชีขาดของคณะ
อนุญาโตตลุาการ 

ต่อมาวนัที 25 สิงหาคม 2558 เอ็นทีไดย้ืนอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที อ. 1070/2558 

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ซึ งมีผลให้คดีนี ถึงทีสุด 
โดย DPC ไม่ตอ้งชาํระส่วนแบ่งรายไดเ้พิมเติมหรือเบียปรับตามทีเอน็ทีเรียกร้อง 
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2) กรณีปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กบั บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด 
(มหาชน) (“เอน็ที”) 

ตามทีเอ็นทีไดอ้นุมติัให ้DPC ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที 
เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพือใหส้อดคลอ้งกบัอตัราค่าใชบ้ริการทีลดตําลงเรือยๆ เป็นเวลา 3 เดือนเริมตังแต่
วนัที  1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไปและ DPC ได้มีหนังสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซึ งเอ็นทีได้
อนุมติัเรือยมาจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 โดยหลงัจากนัน เอ็นทีมิไดมี้หนงัสือตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่
อย่างใด จนกระทังในวนัที 24 มีนาคม 2551 เอ็นทีได้มีหนังสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมใน
อตัรานาทีละ 2.10 บาท ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2550  เป็นต้นไป ในวนัที 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงไดมี้หนงัสือ
ขอให้เอ็นทีพิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วม โดยคํานึงถึงสภาวะการแข่งขันของ
โทรศพัทเ์คลือนทีในปัจจุบนัทีมีอตัราค่าใชบ้ริการในตลาดทีตํากว่าอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมทีกาํหนดมาก ซึ งทาํ
ให้ DPC ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายร่วมกับผูป้ระกอบการทีมาขอใช้บริการได ้และในระหว่างรอการพิจารณา 
DPC จะใชอ้ตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีไดร้ับอนุมติัและถือปฏิบติัมา 
ซึ งต่อมาเมือวนัที 31 มีนาคม 2552 เอ็นทีได้มีหนังสืออนุมติัให้ 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 และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 

เมือวนัที 15 กรกฎาคม 2553 เอ็นทีไดย้ืนเสนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท 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 ยปรับทีค ํานวณถึงเดือน
มีนาคม 2553 เป็นจาํนวน 364 ล้านบาท รวมเป็นเงินทังสิน 2,000 ลา้นบาท และเรียกเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็จสิน โดยอ้างว่าเอ็นทีได้อนุมัติการปรับลดอัตราค่าใช้
เครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 เท่านัน 

เมือวนัที  12 กันยายน 2554 เอ็นทีได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท  
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 89/2554 เรียกร้องให ้DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 12 ทีเกิด
จากการที DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่วงระหว่างวนัที  
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิมเติม จาํนวน 113 ลา้นบาท พร้อมเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของ
เงินตน้ดงักล่าว นบัตังแต่วนัที 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 
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เมือวนัที 5 เมษายน 2562 DPC ได้รับแจ้งคาํชี ขาดของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที 28 มีนาคม 2562 ของข้อ
พิพาททังหมดขา้งต้น โดยเสียงขา้งมากวินิจฉัยว่าขอ้ตกลงเรืองผลประโยชน์ตอบแทนการให้บริการเครือข่ายร่วม 
(Roaming) (อตัรา 2.10 บาท) ชอบด้วยกฎหมาย การปรับลดอตัราค่า Roaming เป็นอาํนาจและสิทธิของเอ็นทีทีจะ
อนุมติัให้หรือไม่ก็ได ้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 ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขดาํที 1582/2562 ขอเพิกถอนคาํชีขาดต่อไป 

เมือวนัที 8 กันยายน 2564 DPC ยืนคาํร้องขอถอนคดีต่อศาลปกครองกลางและศาลไดมี้คาํสังอนุญาตตามคาํขอและ
จาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมือวนัที 13 กนัยายน 2564 

3) กรณีความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC 
กบับริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”) 

เมือวันที  8 เมษายน 2554 เอ็นทีได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  32/2554 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม เพือเรียกร้องให ้DPC ชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน 35 ลา้นบาท โดย เอ็นทีกล่าวอา้งวา่ DPC 
ผิดสัญญาให้ดาํเนินการ เนืองจากสัญญาเช่าใชบ้ริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กบัผูใ้ชบ้ริการ 
ในระหว่างปี 2540 - 2546 จาํนวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชือ เป็นเหตุให้เอ็นที
ไดรั้บความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชบ้ริการระหว่างประเทศได ้เมือเลขหมายดงักล่าวมีการใช้
บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของเอน็ที  

เมือวันที  28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีคําวินิจฉัยชี ขาดให้ยกคําขอของเอ็นทีโดยชี ขาดว่า  
ข้อพิพาทในคดีนี เป็นเรื องพิพาททางละเมิด มิไดเ้ป็นการกระทาํอันเกิดจากการผิดสัญญาให้ดําเนินการ ดังนั น 
ขอ้พพิาทในคดีนี จึงไม่อยู่ในอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

เมือวนัที 6 กันยายน 2556 เอ็นทีไดย้ืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที 1767/2556 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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เมือวนัที 9 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาให้ยกคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดอนุญาโตตุลาการของ
เอน็ที 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2563 เอน็ทียืนอทุธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 

เมือวนัที 8 กนัยายน 2564 เอน็ทียืนคาํร้องขอถอนคดีต่อศาลปกครองสูงสุด 

4) กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กบั บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”) 

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2555 เอ็นทีได้ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานักระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 14 จาํนวน
รวม 183 ลา้นบาท พร้อมเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระ
เงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน 

ต่อมาเมือวนัที 1 เมษายน 2557 เอ็นทีได้ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 26/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 15-16 จาํนวนรวม 
203 ลา้นบาท และดอกเบี ยผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมเบี ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน ซึ งจาํนวนเงินดังกล่าว 
เอ็นทีคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ไดรั้บจากผูป้ระกอบการ
รายอืนทังจาํนวนตามอตัราร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลือนทีโดยไม่ให้
นาํรายจ่ายค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ถูกผูป้ระกอบการรายอืนเรียกเก็บมาหักออก 

ในวนัที 30 กันยายน 2562 DPC ได้รับคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที  26 กันยายน 2562 วินิจฉัยข้อ
พิพาทหมายเลขดําที 26/2557  และวันที 11 ตุลาคม 2562 DPC ได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที  
10  ตุลาคม 2562 วินิจฉัยขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 โดยเสียงขา้งมากให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททัง 2 ฉบบัของ
เอน็ที 

วนัที  17 ธันวาคม 2562 เอ็นทียืนคดีหมายเลขดําที  2754/2562 เพือเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ในขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 ต่อศาลศาลปกครองกลาง  

วนัที  25 ธันวาคม 2562 เอ็นทียืนคดีหมายเลขดําที  2908/2562 เพือเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ในขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 26/2557  ต่อศาลศาลปกครองกลาง  

เมือวนัที 8 กันยายน 2564 เอ็นทียืนคาํร้องขอถอนคดีทังหมดต่อศาลปกครองกลางและศาลไดมี้คาํสังอนุญาตตาม 
คาํขอและจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมือวนัที 22 กนัยายน 2564 
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5) ภาระผูกพนัในหนงัสือคําประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ DPC มีหน้าทีส่งมอบหนังสือคําประกนัของธนาคารใหแ้ก่บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”)  เพือเป็นหลกัประกันการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปี
ดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือคําประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานทีผา่นมา  

เอ็นทีมิไดค้ืนหนังสือคําประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 10 - 14 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทังสิน 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ งเป็นขอ้พิพาททีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ  

เมือวนัที  8 ตุลาคม 2555 DPC ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น               
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 120/2555 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชีขาดให้เอ็นทีส่งคืนหนังสือคําประกนั
ดงักล่าวให้แก่ DPC เนืองจาก DPC ไดช้าํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงานครบถ้วน 
และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้  

เมือวนัที  28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี ขาดให้เอ็นทีส่งคืนหนังสือคํ าประกันพร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคารดงักล่าวใหแ้ก่ DPC ต่อมาเมือวนัที 15 กนัยายน 2558 เอน็ทีไดย้ืนคาํร้องเป็นคดีหมายเลข
ดาํที 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  

ต่อมาเมือวนัที 13 กนัยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคาํร้องของเอ็นที ทีขอเพิกถอนคาํชีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการคดีหมายเลขดาํที 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนัน
ถูกตอ้งและชอบดว้ยกฎหมายแลว้ คาํชีขาดของคณะอนุญาโตตลุาการไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชนแต่อย่างใด ดงันัน คาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยงัมีผลใช้บงัคบัโดยสมบูรณ์ ทังนี  
เอน็ทีไดย้ืนอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ ขณะนีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

เมือวนัที 8 กันยายน 2564 เอ็นทียืนคาํร้องขอถอนคดีต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาวนัที 28 กันยายน 2564  
ศาลปกครองสูงสุดมีหนงัสือแจง้คาํสังอนุญาตใหจ้าํหน่ายคดีจากสารบบความ 

ต่อมาเมือวนัที 5 ตุลาคม 2564 เอ็นทีไดค้ืนหนังสือคําประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําของปีที 
10 - 14 ใหแ้ก่ DPC แลว้ 
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6) กรณีการเรียกค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เครืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว 

เมือวนัที 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นที”) ได้ยืนฟ้องสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”), 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มูฟ จาํกัด (“ทรู มูฟ”) และ DPC ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดี
หมายเลขดําที  918/2558 เพื อให้ชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของเอ็นที ช่วงระยะเวลาคุ้มครองตามประกาศ กสทช. เรื อง มาตรการคุ้มครอง
ผูใ้ช้บริการเป็นการชัวคราวในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศพัท์เคลือนที  
ซึงคาํนวณตังแตว่นัที 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 สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 18,025 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

รอ้ยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,083 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

รอ้ยละ 7.5 ต่อปี 

เมือวนัที 11 กนัยายน 2558 เอ็นทีไดย้ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 1651/2558 เพือ
เรียกร้องใหช้าํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
เอน็ที ตังแตว่นัที 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 ร่วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,991 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,635 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

รอ้ยละ 7.5 ต่อปี 
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เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 เอ็นทีไดย้ื นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 741/2559 เพือ
เรียกร้องใหช้าํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใชเ้ครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
เอน็ทีตังแต่วนัที 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 สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

รอ้ยละ 7.5 ต่อปี 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 DPC ไดรั้บคาํร้องขอแกไ้ขคาํขอท้ายฟ้องของเอ็นที ลงวนัที 24 กนัยายน 2562 
จากศาลปกครองกลางโดยปรับจาํนวนเงินทีเรียกร้อง ดงันี  

คดีหมายเลขดาํที 918/2558  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 5,109 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 3,651 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียใน

อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,457 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

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 สาํนักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,223 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

รอ้ยละ 7.5 ต่อปี 

คดีหมายเลขดาํที 741/2559  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,858 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,336 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

รอ้ยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 522 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วนัที  19 กุมภาพันธ์ 2563 DPC ยืนคําคัดค้านคําร้องขอแก้ไขจาํนวนเงินที เรียกร้องของคดีหมายเลขดําที 
741/2559 

วนัที 11 มีนาคม 2563 DPC ยืนคาํคดัคา้นคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนเงินทีเรียกร้องของคดีหมายเลขดาํที 918/2558 
และ 1651/2558 

ขณะนีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั         
เชือว่า DPC ไม่มีหน้าทีตอ้งชาํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช ้เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามทีเอ็นทีเรียกร้อง เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามประกาศ กสทช. แลว้ทุกประการ ดงันัน
ผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั 

7) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ทีมีคาํสังให้นําส่งรายได้จาก                      
การใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว 

วันที  16 พฤศจิกายน 2558 DPC  ยืนฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที 1997/2558 เรือง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํส่ง
รายได้ช่วงมาตรการคุ ้มครองผู ้ใช้บริการ เนืองจากสํานักงานกสทช. เรียกร้องให้ DPC นําส่งเงินรายได้จากการ
ให้บริการในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที 17 กรกฎาคม 2557 
จาํนวน 628 ลา้นบาท 

ในเรื องเดียวกันนี  เมือวนัที 16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) ได้ยืนค ําฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็น 
คดีหมายเลขดาํที 1441/2559 ขอให้ DPC นําส่งรายได้ช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที 16 กนัยายน 
2556 ถึงวนัที  17 กรกฎาคม 2557 จํานวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี ยคํานวณถึงวนัทีฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อม
ดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้  นับแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะนาํส่งรายไดพ้ร้อมดอกผลและ
ดอกเบียเสร็จสิน 

วนัที 7 กันยายน 2561 สํานักงานมีหนังสือแจ้งมติของ กสทช. ให้ DPC นําส่งเงินรายไดจ้ากการให้บริการ
ในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการทังหมดเป็นจาํนวนเงิน 869 ลา้นบาท และเมือ กสทช. ไดเ้คยมีคาํสังให้ DPC 
นาํส่งเงินรายไดช่้วงทีหนึงไปแลว้ จาํนวน 628 ลา้นบาท คงเหลือเงินทีตอ้งนาํส่งในครั งนี  จาํนวน 241 ลา้นบาท 
ซึงในวนัที 7 ธันวาคม 2561 DPC ยืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพือขอเพิกถอนมติกสทช. ดังกล่าวแล้ว 

วนัที 19 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางแจง้คาํสังใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาททังสองเขา้ดว้ยกนั 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วนัที 2 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองกลางแจง้คาํสังใหร้วมพจิารณาขอ้พพิาททังสามเขา้ดว้ยกนั 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่า DPC ไดป้ฏิบติัตามประกาศ เรือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชัวคราว 
ในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที พ.ศ. 2556 ซึ งกาํหนดให ้DPC 
ตอ้งนาํส่งเงินรายได้หลงัหักรายจ่ายให้แก่สํานักงานกสทช. เนืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือทีจะนาํส่งให้แก่ กสทช. ตามทีประกาศ
ดงักล่าวกาํหนดไว ้ 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

8) กรณีการส่งมอบเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่งบริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอน็ที”) กบั 
DPC  

เมือวนัที 28 มีนาคม 2561 DPC ไดรั้บคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 6/2561 ลงวนัที 31 มกราคม 2561 ทีเอ็นทีได้
ยืนข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เรียกร้องให้ DPC  
ส่งมอบเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ ตู้คอนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า 
ระบบคงสิทธิเลขหมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสียโอกาสจากการใช้อุปกรณ์ดงักล่าว รวม 13,431 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน หรือชาํระเป็นเงินในจาํนวนเดียวกันแทนการส่งมอบเครืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมดงักล่าว  

เมือวนัที 11 มกราคม 2564 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาทของเอน็ที เป็นผลให ้DPC 
ไม่ตอ้งส่งมอบอปุกรณแ์ละชาํระค่าเสียโอกาสพร้อมดอกเบียตามทีเอน็ทเีรียกร้องทังหมด 

เมื อวันที  14 กรกฎาคม 2564 DPC ได้รับคําร้องขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของเอ็นที  
คดีหมายเลขดาํที 514/2564 ลงวนัที 26 มีนาคม 2564 ทีเอน็ทียืนตอ่ศาลปกครองกลางเพือขอเพิกถอนคาํชีขาดขา้งตน้ 

เมือวนัที 8 กนัยายน 2564 เอ็นทียืนคาํร้องขอถอนคดีต่อศาลปกครองกลางและศาลไดมี้คาํสังอนุญาตตามคาํขอ 
และจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความเมือวนัที 17 กนัยายน 2564 
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บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั (“AWN”) 

1) กรณีการฟ้องเพิกถอนคาํสัง กสทช. ในเรืองการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คลือนที (MNP) 

ในระหว่างปี 2558 - 2563 AWN ไดรั้บคาํสังกาํหนดมาตรการบงัคบัทางปกครอง (“คาํสัง”) จาก สํานกังาน กสทช. 
ให้ชาํระค่าปรับทางปกครองกรณีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลือนที ซึ ง AWN ไดย้ืนฟ้องเพิก
ถอนคาํสังดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที 1357/2560 เพือเพิกถอนคาํสังให้ชาํระค่าปรับเป็น
จาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท และคดีหมายเลขดาํที 2212/2563 เพือเพิกถอนคาํสังให้ชาํระค่าปรับเป็นจาํนวนเงิน 
605 ล้านบาท โดยเมื อวันที  26 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดํา
ที 1357/2560 ให้เพิกถอนคาํสังกาํหนดค่าปรับทางปกครองในส่วนทีเกินกว่า 20,000 บาทต่อวนั เป็นผลทาํให้
ค่าปรับทางปกครองลดลงเหลือ 0.82 ลา้นบาท ซึ งในวนัที 25 กนัยายน 2563 AWN ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดเพือให้เพิกถอนคาํสังกําหนดค่าปรับทางปกครองทังหมด ขณะนี อยู่ในขันตอนการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด  

สาํหรับคดีหมายเลขดาํที 2212/2563 อยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ AWN ไดป้ฏิบตัิถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

บริษัท ไมโม่ เทค จํากัด (“MMT”) 

1)   การเรียกร้องให้ชาํระค่าเสียหาย กรณี MMT บอกเลิกสัญญาว่าจา้งพิมพ์งานกบั บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั ไดย้ืนฟ้องต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลข
ดาํที 1016/2562 เรียกร้องค่าเสียหายจาก MMT กรณีถูก MMT บอกเลิกสัญญาว่าจา้งพิมพ์งาน โดยเรียกร้อง
ค่าเสียหายและค่าขาดรายไดเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 280 ลา้นบาท 

เมือวนัที 28 มกราคม 2564 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั เนืองจาก
บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั ปฏิบติัผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามทีเรียกร้องมา 
ในคดีนี  

เมือวนัที 28 มิถุนายน 2564 บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) ยืนอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ MMT ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เงินปันผล 
ในการประชุมคณะกรรมการเมือวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 7.69 บาท ซึ งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วในอตัราหุ้นละ 3.45 บาท ในการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมือวนัที 1 กนัยายน 2564 ทังนีการเสนอดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุม
ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

40. การอนุมัติงบการเงนิ 
งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2565  
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