5G Vertical

5G Horizontal

End-to-End Solutions & Use Cases

AR/VR, AI - Artificial Intelligent,
Video Analytics, Robotics

Digital

Enterprise
of the Future
5G Infrastructure

from POSSIBILITY to REALITY

Enterprise 5G Private Network, Enterprise 5G Fixed Wireless Access,
5G Network Slicing, Multi-Access Edge Computing

5G Mobile
5G Devices, 5G Mobile Packages

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำ�เนินงาน
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
รายงานคณะกรรมการบริหาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2563 และแนวโน้มในปี 2564
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจใน 3 ปี
ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อพิพาททางกฎหมาย

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การกำ�กับดูแลกิจการ
006
016
018
021
022
033
036
038
041
044
057
058
088
099
106
113

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
การก�ำกับดูแลกิจการและการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการ
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
ต่อการท�ำรายงานระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

งบการเงิน
127
128
129
142
143
151
152
167
175

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

189

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

282

176

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย              เว็บไซต์
เอกสารแนบ 2 นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ               เว็็บไซต์์
และจรรยาบรรณธุุรกิิจ

190
193

เอกสารแนบ
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญ
เอไอเอสเปนผู ใหบร�การดานดิจ�ทัลไลฟ
ดวยธุรกิจการบร�การดานโทรศัพทเคลื่อนที่ อินเทอรเน็ตความเร็วสูง และดิจ�ทัลเซอรว�ส

ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่

ธุรกิจอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ผูใหบร�การ 1
31%

12%

สวนแบงการตลาดเชิงผูใชบร�การ

+27%

สวนแบงตลาดผูใชบร�การใหม
จำนวนลูกคาเพ��มสุทธิ

12%

ผูใหบร�การ 2
23%

*รายไดรอบ 9 เดือน
เทียบใหเปนเต็มป

46%

ดิจ�ทัลเซอรว�ส
คลาวดและดาตาเซ็นเตอร

เอไอเอสและ CSL รวมใหบร�การ
Cloud & ICT solution เพ�่อตอบ
โจทยความตองการเฉพาะของลูกคา
ในแตละอ�ตสาหกรรม

299,300 ราย
คงความเปนผูนำในธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่
ในฐานะแบรนดที่ไดรับความไววางใจ

อับดับ 1 ดวยเคร�อขายที่มีคุณภาพ

ผูใหบร�การโทรศัพทมือถือที่ใหญที่สุด
ผูใชกวา 41 ลานเลขหมาย

และสวนแบงตลาดเชิงรายได 46%

ผูนำดานคุณภาพของเทคโนโลยีไฟเบอร FTTH

ครอบคลุม 77 จังหวัด

เอไอเอสรวมกับพันธมิตรใหบร�การ
IoT ทั่วประเทศ

กวา 935,000 อ�ปกรณ

ดวยเทคโนโลยี Fiber 100%

5G รายแรกของไทย
ตั้งแตกุมภาพันธ 2563

เปดใหบร�การ

ครบ 77 จังหวัด

ว�ดีโอแพลทฟอรม ขยายฐาน
ฐานลูกคาที่เติบโตตอเนื่องมากกวา 1.3 ลาน ครัวเร�อน

ในพ�้นที่สำคัญ

ผู ใชบร�การกวา 3 ลานราย

บร�การภาพยนต เพลง และเกมส ในรูปแบบ
การใหบร�การฟร�และมีคาใชจายผาน
แอปพลิเคชั่น AIS PLAY,
กลอง AIS PLAYBOX และเว็บไซต

88% ของลูกคาอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

เปนลูกคาที่ใชบร�การโทรศัพทเคลื่อนที่
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ
-4.4%

169,856 180,894 172,890

รายไดรวม (ลานบาท)
ลดลงจากผลของโคว�ด-19 และสภาวะการแขงขัน

2561

2562

2563

กำไรกอนภาษี ดอกเบี้ยและ
คาเสือ่ ม (EBITDA)* (ลานบาท, อัตรากำไร)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ*

ลดลงผลจากรายไดที่ออนตัวลงชดเชย
กับการควบคุมตนทุนที่ดี

ลดลงจากคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายที่
สูงข�้นจากการเขารับใบอนุญาตคลื่นความถี่
และการลงทุนโครงขาย

ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่
ลดลงจากผลของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการแขงขันดานราคา
รวมถึงรายไดกลุมนักทองเที่ยวที่หายไป

118,082 ลานบาท
-6.5% ลดลงจากป 2562

2563
2562
2561

118,082
126,341
120,787

74,506

(ลานบาท, อัตรากำไร)

-2.7%
76,619

78,710

30,366

31,190

เง�นปนผลและอัตราการจาย
เง�นปนผล (บาท/หุน)
คงนโยบายจายเง�นปนผลไมต่ำกวารอยละ 70
ของกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวม

-8.9%
28,423

18%

45%

44%
2561

71%

2561

2563

16%
2562
2563

2561

-5.7%
6.92

75%

70%

17%

44%
2562

7.34

7.08

2562

2563

ธุรกิจอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เติบโตแข็งแกรงจากฐานลูกคาที่เพ��มข�้นตามความตองการทำงานจากบาน

6,959 ลานบาท
+22% เพ��มข�้นจากป 2562

2563
2562
2561

6,959
5,722
4,436

อัตราผลตอบแทน
ของสวนผูถือหุน* (%)

กระแสเง�นสดจากการ
ดำเนินงาน (ลานบาท)

หนีส้ นิ สุทธิตอ EBITDA*

กระแสเง�นสดอิสระ

(เทา)

(ลานบาท)

ลดลงเล็กนอยจากผลกระทบ
โคว�ด-19 แตยังสูงกวาคาเฉลีย
อ�ตสาหกรรม

เพ��มข�้นจากการจัดกลุมใหม
ของคาใชจายหนี้สินตามสัญญาเชา

เพ��มข�้นเล็กนอยจากการลดลง
ของ EBITDA

ลดลงจากการลงทุนโครงขาย
และจายชำระคาคลื่นความถี่

ลูกคาองคกรและอื่นๆ
เพ��มข�้นจากความตองการของลูกคาองคกรในบร�การ ICT solution
ตามแนวโนมการเปลี่ยนผานในยุคดิจ�ทัล

4,552 ลานบาท
+1.0% เพ��มข�้นจากป 2562

2563
2562
2561

11.7%

56%

49%

47%

69,132 76,627 85,629

1.3

0.9

1.0

28,398 49,578 30,738

2561

2562

2563

2561

2561

2562

2563

2561

4,552
4,509
4,033
2562

2563

2562

2563

* คำนวนจากผลประกอบการที่ไมรวมผลกระทบของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 16

รายงานประจำ�ปี
รายงานประจำ
�ปี 2563
2563  II บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำจำ�กั
�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ที่ 1 ตัวจริง
รายแรก

กว่าสามทศวรรษที่เอไอเอสให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแก่สังคมไทย โดยเริ่มต้นด�ำเนินงานภายใต้ระบบ
สั ญ ญาร่ ว ม หรือ สั ม ปทาน ซึ่ ง เอไอเอสได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ค ลื่ น ความถี่ จ ากหน่ ว ยงานของรั ฐ ภายใต้ สั ญ ญา
ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ด�ำเนินการ (Built-Transfer-Operate) ตัง้ แต่ปี 2533 มีระยะเวลา 25 ปี ต่อมาในปี 2553 มีการจัดตัง้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึง่ เป็นหน่วยงานภาครัฐ
ในการก�ำกับดูแลธุรกิจกระจายเสียงและโทรคมนาคม เป็นผู้จัดสรรคลื่นความถี่ส�ำหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ที่การด�ำเนินธุรกิจโทรคมนาคม
เข้าสู่ระบบใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
วิสั ย ทั ศ น์ ข องเอไอเอส คื อ “มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น ผู ้ ให้ บ ริก ารเทคโนโลยี ดิ จิทั ล ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ สู ง สุ ด ในประเทศไทย”
และมีพันธกิจ ดังนี้
ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า
เพื่อ ส่ ง เสริม การด� ำ เนิ น
ชีวิตรวมถึงเพิ่มขีดความ
สามารถและประสิทธิภาพ
ในการประกอบธุรกิจของ
ผู้ ใช้บริการ

ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้าง
ความผูกพันกับผู้ใช้บริการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ท� ำ งานที่ ก ระฉั บ กระเฉง
ให้ บุ ค ลากรมี ค วามเป็ น
มื อ อาชี พ มี ค วามคิ ด
เชิงบวกและมีแนวคิดในการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
เพื่อการเติบโตขององค์กร

สร้ า งการเติ บ โตร่ ว มกั น
อย่ า งยั่ ง ยื น กั บ ผู ้ มี ส ่ ว น
ได้เสียทุกฝ่าย

คลื่นมากที่สุด
ดีที่สุด
เพื่อคนไทย
รายงานประจำ�ปี 2563
รายงานประจำ�ปี
2563  II บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำจำ�กั
�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์
ปัจจุบันเอไอเอสเป็น “ผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์”
โดยด�ำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน
ความเร็วสูง
ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง
ผ่านโครงข่ายใยแก้วน�ำแสง (FTTx)
ภายใต้แบรนด์ “เอไอเอส ไฟเบอร์”

บริการดิจิทัลเซอร์วิส
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้วยเทคโนโลยี 5G, 4G, 3G และ 2G ภายใต้แบรนด์
“เอไอเอส” ให้บริการระบบรายเดือน, บริการระบบเติมเงิน
และบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ หรือโรมมิง่ ซึ่งมีผู้ ให้บริการ
โครงข่ายที่เป็นคู่ค้าในกว่า 229 ประเทศทั่วโลก

เป็นบริการต่อยอดด้านดิจิทัลที่มุ่งเน้นสร้างมูลค่า
เพิ่มขึ้นจากฐานธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยตั้งเป้าให้เป็นแหล่งรายได้ ใหม่
ในระยะกลางถึงยาวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี

ณ ปลายปี 2563 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 350,171 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 523,346 ล้านบาท
ซึ่งสูงเป็นล�ำดับที่ 4 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้น�ำในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่
ส่วนแบ่งตลาดเชิงรายได้ ในปี 2563

46%
ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ ใช้บริการในปี 2563

46%
“ผู้ ให้บริการรายอื่นในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้แก่ ดีแทคและทรูมูฟ”

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เติบโตในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง
ณ สิ้น ปี 2563 เอไอเอสยั ง คงรั ก ษาความแข็ ง แกร่ ง
และเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นประเทศไทย
รายใหญ่ ที่ สุ ด มี ส ่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดเชิ ง รายได้
เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 46 และมี ผู้ ใ ช้ บ ริก าร
จ� ำ นวน 41 ล้ า นเลขหมายทั่ ว ประเทศ โดยราย
ได้ จ ากบริก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ยั ง คงมี สั ด ส่ ว นกว่ า
ร้ อ ยละ 68 ของรายได้ ร วม เอไอเอสให้ บ ริก ารด้ ว ย
โครงข่ายเทคโนโลยี 5G, 4G, 3G และ 2G บนคลื่นความถี่
2600, 2100, 1800, 900 เมกะเฮิรตซ์ รวมจ�ำนวนทัง้ สิ้น
220 เมกะเฮิ ร ตซ์ (2x60 เมกะเฮิ ร ตซ์ บ นเทคโนโลยี
FDD และ 100 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี TDD) โดย 190
เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตที่ ได้รับจากการ
ประมูลคลื่นความถี่โดย กสทช. และอีก 2x15 เมกะเฮิรตซ์
อยู่ภายใต้สัญญาการเป็นพันธมิตรกับทีโอที ปัจจุบัน
โครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องเอไอเอสมีความครอบคลุม
กว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศ

ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ ใช้บริการในปี 2563

12%
“ผู้ ให้บริการรายอื่นในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน
ได้แก่ ทรู ทีโอที และ 3BB”

เอไอเอสได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภาย
ใต้แบรนด์ “เอไอเอส ไฟเบอร์” ในปี 2558 โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างรายได้ใหม่และต่อยอดบริการเพิ่มเติมจากโครง
ข่ายไฟเบอร์ที่ลงทุนอยู่แล้วในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
จากฐานลูกค้าที่มีอยู่ ปัจจุบันให้บริการในกว่า 77 จังหวัด
มีความครอบคลุมถึง 8 ล้านครัวเรือน เอไอเอส ไฟเบอร์
ท�ำตลาดด้วยจุดเด่นที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี ไฟเบอร์
ถึงบ้าน (FTTH) เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ครัวเรือน และ
พร้อมรองรับลูกค้าทีย่ งั ใช้งานเทคโนโลยี ADSL ทีต่ อ้ งการ
เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงขึ้นและความเร็วที่ให้
บริการได้สงู สุดถึง 1 กิกะบิตต่อวินาที ทัง้ นี้ รายได้จากธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 4
ของรายได้การให้บริการรวม โดยปัจจุบันมีจ�ำนวนผู้ใช้
บริการอยูท่ ี่ 1,336,900 ราย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเชิงผูใ้ ช้
บริการกว่าร้อยละ 12 ของตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ซึ่งจัดขึ้น
โดยกสทช. ในปี 2563 เอไอเอสได้ชนะการประมูลและ
ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมในจ�ำนวนที่มากที่สุด
ในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพความเป็นผู้น�ำ
ทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการในปัจจุบันและต่อยอด
บริการใหม่ดว้ ยเทคโนโลยี 5G โดยได้เริ่มเปิดให้บริการ 5G
และขยายความครอบคลุมครบในพื้นทีส่ ำ� คัญทัง้ 77 จังหวัด
โดยในระยะเริม่ ต้นการให้บริการจะครอบคลุมพื้นที่ที่มี
ความต้องการใช้ดาต้าหนาแน่นและให้ความส�ำคัญกับพื้นที่
ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าองค์กรที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ต่อยอดธุรกิจหลัก ผ่านบริการดิจิทัลเซอร์วิส

ด�ำเนินงานภายใต้ระบบใบอนุญาตผ่านการก�ำกับ
ดูแลของ กสทช.

ธุรกิจดิจิทลั เซอร์วิส (Digital Service) คือการพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั
ในหลากหลายรูปแบบตัง้ แต่บริการด้านโครงข่าย แพลตฟอร์มการให้บริการ และ
โซลูชนั่ ด้านดิจิทลั เพื่อสร้างบริการดิจิทลั ให้แก่ทงั้ ลูกค้าทัว่ ไปและลูกค้าองค์กร ผ่าน
การร่วมมือและพัฒนาระบบนิเวศของการท�ำธุรกิจแบบเชือ่ มโยงร่วมกับพันธมิตร
เพื่อการเติบโตไปพร้อมกัน ทั้งนี้ เอไอเอสได้เน้นการท�ำดิจิทัลเซอร์วิสใน 5
ด้านหลัก ได้แก่ วิดีโอแพลตฟอร์ม (VDO Platform) คลาวด์ส�ำหรับองค์กร
(Business Cloud) ธุ ร กรรมทางการเงิน บนมื อ ถื อ (Mobile Money)
บริการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (IoT) และบริการแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั้งนี้
ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสจะเป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญที่ช่วยให้เอไอเอสสามารถสร้าง
แหล่งรายได้แหล่งใหม่ในอนาคตนอกเหนือจากการคิดค่าบริการการเชื่อมต่อ
ดาต้าและการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือในปัจจุบัน และท�ำให้เอไอเอสสามารถเป็น
ผู้ให้บริการแบบครบวงจร (Integrated Service Provider) ผ่านการผนวก
สินค้าและบริการจากธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจเข้าด้วยกัน (Convergence)

ธุ ร กิ จ ของเอไอเอสส่ ว นใหญ่ โ ดยเฉพาะธุ ร กิ จ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละธุ ร กิ จ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด�ำเนินการอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ กสทช.
ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้
เอไอเอส ผ่านบริษัทย่อย ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
มีใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เช่น ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600,
2100, 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีอายุใบอนุญาตโดยเฉลี่ยประมาณ
15 ปี เมื่ อ สิ้น สุ ด การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ กสทช.จะด� ำเนิ น การตาม
กฎหมายเพื่อจัดสรรใหม่โดยการประมูลคลื่นความถี่ต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ
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เอไอเอสมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
การสบทบเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ และค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายแก่ กสทช. โดยรวมค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของรายได้การให้บริการในแต่ละปี
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พัฒนาการที่ส�ำคัญ
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล

2561

เปิดให้บริการ “NU MOBILE” ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ให้บริการออนไลน์ครบวงจรเพื่อความสะดวกในการใช้
บริการ และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุม่ วัยรุน่ ทีส่ ามารถ
เข้าถึงบริการออนไลน์ ได้ง่าย

เข้าซือ้ กิจการ ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CSL) เพื่อให้บริการ
ด้านดิจิทลั โซลูชนั่ ส์แบบครบวงจร (End-to-End) เช่น
คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และระบบการบริหารจัดการ
ขยายฐานลูกค้าและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ
ลูกค้าองค์กรครบวงจร

เปิ ด ตั ว เครือ ข่ า ยช� ำ ระเงิน ผ่ า นมื อ ถื อ ข้ า มประเทศ
ด้วยความร่วมมือกับ Singtel และธนาคารกสิกรไทย
ภายใต้ชื่อ VIA ด้วย Singtel Dash และ Rabbit
LINE Pay เพื่ออ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับลูกค้า
ที่ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศให้ ส ามารถใช้ จ ่ า ยผ่ า น
กระเป๋ า เงิน อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ โ ดยไม่ ต ้ อ งแลกเงิน
สกุลต่างประเทศ

2562

เปิดตัว AIS Insurance Service โบรกเกอร์ประกันภัย
ทางออนไลน์สามารถก�ำหนดข้อมูลการเดินทางและ
ระยะเวลาคุ้มครองได้ โดยบริษัทในเครือเอไอเอส
(ADD) ที่ได้รับอนุญาตจาก คปภ.
ปรั บ แผนธุ ร กิ จ และเปลี่ ย นชื่ อ ซี เ อส ล็ อ กซอิ น โฟ
เป็ น ซี เ อสแอล (CSL) โดยมี ก ลยุ ท ธ์ 3Ss คื อ
1. Data Center & Cloud Solutions, 2. Managed
Services และ 3. System Integration ให้บริการ
ธุรกิจองค์กรตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ

เข้าร่วมลงทุนในบริษทั ร่วม (JV) ของแรบบิท-ไลน์เพย์
(RLP) ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ให้บริการแพลตฟอร์ม
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเติบโตของ
สังคมไร้เงินสดในอนาคต

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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เปิดตัว AIS eBiz Shop ช่องทางออนไลน์ส�ำหรับซื้อ
สินค้าและบริการจาก AIS Business เพื่อสนับสนุน
การเติบโตของลูกค้าองค์กรทัง้ ขนาดเล็กและรายใหญ่

ต่อยอดบริการช�ำระผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ในต่ า งประเทศ โดยร่ ว มกั บ Singtel ขยายพื้น ที่
การให้บริการไปยังประเทศญี่ปุ่น
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น�ำโซลูชัน NB-IoT Motor Tracker เข้ามาในธุรกิจ
ประกันภัยรถยนต์ โดยร่วมกับ บริษัท ประกันภัยไทย
วิวัฒน์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการประกันรถ
เปิ ด -ปิ ด ซึ่ ง ลู ก ค้ า ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการจ่ า ย
เบี้ยประกันตามการใช้งานจริง

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

2563

เปิดให้บริการ 5G ทั่วประเทศ ด้วยคลื่นความความถี่
2600 เมกะเฮิรตซ์ โดยเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่เปิด
ให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ร่วมลงทุนใน บริษทั ดิจิตอล เกมมิ่ง อินเตอร์เนชัน่ แนล
พีทีอี (DGI) ให้บริการ Gaming Content Platform
ด้วยเทคโนโลยี AI และบริการคอนเทนท์อสี ปอร์ต ด้วย
ความร่วมมือกับ Singtel และ บริษทั เอสเค เทเลคอม
จ�ำกัด

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ให้บริการโครงข่ายใยแก้ว
น�ำแสงและ ICT Infrastructure ในสวนอุตสาหกรรม
SPI กว่ า 7,255 ไร่ และพร้ อ มน� ำ บริก ารโซลู ชั่ น
เทคโนโลยี 5G เข้าร่วมพัฒนายกระดับประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน

ร่วมมือกับ บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน)
น�ำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ส�ำคัญ เช่น เทคโนโลยี
5G และโครงข่ายใยแก้วน�ำแสง เพื่อรองรับการท�ำ
โซลู ชั่ น ส์ ย กระดั บ Smart City ในเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ EEC
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ด้านนวัตกรรมเครือข่าย

2561
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ลงนามเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ ที โ อที ส� ำ หรั บ การใช้ ค ลื่ น
ความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ จ�ำนวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์
เพื่อรองรับผู้ใช้งานบนเทคโนโลยี 4G และ 3G

ขยายบริการเครือข่าย AIS NEXT G ให้สามารถ
ครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
ด้วยความเร็วถึงระดับ 1 กิกะบิตต่อวินาที

ชนะการประมู ล ใบอนุ ญ าตคลื่ น ความถี่ 1800
เมกะเฮิรตซ์ จ�ำนวน 2x5 เมกะเฮิรตซ์ ส่งผลให้ผู้ใช้
บริการ 4G สามารถใช้งานดาต้าบนโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นร้อยละ15-30

ร่วมกับโนเกีย, หัวเหว่ย, และแซดทีอี เปิดทดสอบ
เทคโนโลยี 5G บนคลื่นความถี่ 26.5-27.5 GHz

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ขยายโครงข่าย NB-IoT และแพลตฟอร์มแบบครบ
วงจร โดยร่วมกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม
เช่น พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และซัมซุง เพื่อพัฒนา
โซลูชันส์ด้าน Smart Home
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

2563

ทดสอบเทคโนโลยี 5G ที่ส ามย่า นมิตรทาวน์เ พื่อ
การเรียนรูแ้ ละทดลองใช้งาน 5G ในสภาพแวดล้อมจริง
โดยมีเทคโนโลยี 3D Hologram, การสือ่ สารระยะไกล
ถ่ายทอดภาพ 3 มิติ, 5G VDO Call, 5G Remote
Control Vehicle, 5G Connected Drones และ
5G The Robotics เป็นต้น

ร่วมมือกับ เอสซีจี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
พัฒนารถยกต้นแบบที่สามารถควบคุมผ่านระยะไกล
บนเครือข่าย 5G ได้แบบเรียลไทม์และแม่นย�ำสามารถ
ต่ อ ยอดไปสู ่ ก ารฝึ ก อบรมพนั ก งานทางไกลและ
เพิ่มความปลอดภัยในงานที่มีความเสี่ยงสูง

เปิดทดสอบ 5G ในพื้นที่ภาคกลาง ที่พร้อมทดสอบ
5G บนสภาพแวดล้อมจริง โดยเปิดพื้นที่ให้เหล่านัก
พัฒนา สถาบันการศึกษา และพันธมิตรในภาคอีสาน
ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ได้เข้ามาร่วมพัฒนา

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

ชนะการประมู ล และได้ รั บ การจั ด สรรใบอนุ ญ าต
ให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ 5G ครบทุ ก ย่ า นความถี่ ย่ า น
ความถี่ ต�่ ำ 700MHz (ความกว้ า ง 2 x 5MHz)
ย่านความถีก่ ลาง 2600MHz (ความกว้าง 100MHz)
และย่านความถี่สูง 26GHz (ความกว้าง 1200MHz)
ด้วยราคารวมทั้งสิ้น 42,060 ล้านบาท
เริ่ม ให้บ ริก าร 5G NSA (Non standalone) ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเปิดให้บริการ 5G SA
(standalone) ในเดื อ นกรกฎาคม 2563 ด้ ว ย
ความร่วมมือกับ Huawei ซึ่งถือเป็น ผู้ให้บ ริก าร
รายแรกของโลกที่ให้บริการ 5G โดยไม่ต้องใช้ร่วมกับ
สัญญาณ 4G

ลงนามใน MOU กับหัวเว่ย, โนเกีย และแซดทีอีร่วม
ศึกษาวิจยั แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ พร้อมร่วมทดลอง
ทดสอบเทคโนโลยีเกีย่ วกับ 5G ทีต่ อบโจทย์ทงั้ ในระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ และการยกระดับบริการ
เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค
ได้รับจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700MHz
(ความกว้าง 2 x 10MHz) ระยะเวลาใบอนุญาต
15 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต ด้ ว ยราคา
รวมทั้งสิ้น 17,584 ล้านบาท

การกำ�กับดูแลกิจการ

ร่วมมือกับ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา น�ำเครือข่าย 5G
พัฒนาโซลูชันส์การจัดการผู้โดยสารและน�ำหุ่นยนต์
อัจฉริยะ AI (Artificial Intelligence) มาช่วยให้
บริการข้อมูลพื้นฐานในสนามบินและช่วยน�ำผูโ้ ดยสาร
ไปยังจุดให้บริการต่างๆ รวมทั้งโต้ตอบกับผู้ใช้งาน
ได้แบบอินเทอร์แอคทีฟ
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ด้านการขยายโอกาสทางธุรกิจ
ด้วยการพัฒนาเชิงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

2561

น�ำเทคโนโลยีดิจิทัล Smart Terminal ร่วมพัฒนา
ระบบขนส่ง Eastern Economic Corridor (EEC)
ด้วยความร่วมมือกับท่าอากาศยานนานาชาติ อูต่ ะเภา
ให้บริการ แอปพลิเคชัน U-Tapao บริการข้อมูลด้าน
การบินและสนามบินแบบครบครัน โดยใช้เทคโนโลยี
Video Analytics ประยุกต์ใช้เป็นระบบตรวจจับและ
รับรู้ใบหน้าบุคคล (Face Recognition) ในพื้นที่
สนามบิน และ ระบบแสดงข้อมูลความหนาแน่นของ
ผู้โดยสาร (Heat Map Analytics)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

2562

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

จัดกิจกรรม “กรีน พหลโยธิน” ด้วยความร่วมมือกับ
พันธมิตร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนตลอดเส้นถนน
พหลโยธิน สร้างโมเดลเมืองสีเขียวต้นแบบ รณรงค์
รับขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste ผลักดันการคัดแยก
และการทิ้งขยะ E-Waste อย่างถูกวิธี

พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล โดยการจัดเวิร์คช็อป
อบรบสร้างโครงข่ายครูผ่านโครงการอุ่นใจไซเบอร์
ส่งเสริมความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเนื่องให้กับนักเรียน
เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข ด้วยความ
ร่วมมือกับฟาร์มลุงรีย์ สร้างแหล่งการเรียนรูด้ า้ นการ
ท�ำการเกษตร Smart Famer โดยน�ำแพลตฟอร์ม IoT
ฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Intelligent Farm (iFarm) มา
ช่วยบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นย�ำ
และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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2563

พัฒนาและส่งมอบหุ่นยนต์จ�ำนวน 23 ตัวผ่านการ
เชื่อมต่อเทคโนโลยี 5G ให้กับโรงพยาบาล 22 แห่ง
อาทิ โรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย,
โรงพยาบาลราชวิถ,ี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้ในการ
ประมวลข้อมูลและผลตรวจต่างๆ เพิ่มความรวดเร็ว
และลดความเสี่ยงจากการติดต่อของโรคโควิด-19

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตัง้ อุปกรณ์
5G CPE รับและกระจายสัญญาณ 5G ให้กับ “หน่วย
รั ก ษาอั ม พาตเคลื่ อ นที่ ศิ ริร าช (Siriraj Mobile
Stroke Unit)” เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตกระยะเฉียบพลัน

พั ฒ นาโครงการ “กรีน พหลโยธิ น ” ต่ อ เนื่ อ ง
จากปี 2562 ด้วยการขยายจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์
ทั่ ว ประเทศกว่ า 2,000 จุด รวมถึ ง ได้ ข ยาย
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน อาทิ ไปรษณีย์ ไทย
เครือ เซ็ น ทรั ล และเครือ ข่ า ยเพื่อ ความยั่ ง ยื น
แห่ ง ประเทศไทย เพื่อ ขยายช่ อ งทางในการรั บ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
พัฒนา 5G Total Telemedicine Solutions ร่วมกับ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนบริการทางการ
แพทย์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เช่น หุน่ ยนต์ดแู ลผูป้ ว่ ย
ด้วยระบบประมวลผล AI ผ่าน 5G, ระบบการปรึกษา
แพทย์ทางไกลในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และ
การเรียนการสอนแบบ Smart Class Room บน 5G

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มอินทัช ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)1)
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) 1)
40.45%

บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ำกัด

100%

99.99% บริษัท ไมโม่เทค จ�ำกัด

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ำกัด

100%

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) 99.99%

99.98% บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ�ำกัด

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด 100%

บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จ�ำกัด 99.94%

99.99% บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด

99.67%

99.99%

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ำกัด 10.00%

บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ�ำกัด

99.99%

บริษัท ดิจิทัล เกมส์ อินเตอร์เนชั่นเนล พีทีอี แอลทีดี

33.33%

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จ�ำกัด 99.99%
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ำกัด
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ำกัด

99.99%
33.33%

บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ�ำกัด

99.99%

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ�ำกัด

99.99%

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จ�ำกัด

อื่นๆ

โทรศัพท์ ในต่างประเทศ

99.99% บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)

Venture Capital 2)

บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) 1)
41.13%

ดาวเทียม
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด 99.99%

ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ

100%

51.00% บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท กอล์ฟดิกก์ จ�ำกัด

25.00%

99.99% บริษทั ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ ส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จ�ำกัด

25.00%

99.99% บริษัท อินทัช มีเดีย จ�ำกัด

100% บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จ�ำกัด

บริิษัทั  ช็็อคโก้้ คาร์์ด เอ็็นเตอร์์ ไพรส์์ จำำ�กัดั 20.71%

99.99% บริษัท ทัช ทีวี จ�ำกัด

100% บริษัท ลาว โมบายมั่นนี่ โซล จ�ำกัด

บริิษััท อุุ๊�คบีี จำำ�กััด

20.49%

51.00% บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จ�ำกัด

อินเทอร์เน็ตและสื่อ

บริษัท ด็อกเตอร์เอทูแซต จ�ำกัด

20.00%

99.99% บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จ�ำกัด

49.00% บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน

70.00% บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ำกัด 100%

60.00% บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ำกัด

100%

99.99% บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ำกัด

บริษัท สวิฟท์ ไดนามิกส์ จ�ำกัด

16.67%

29.00% บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ำกัด

100%

50.00% บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ�ำกัด

บริษัท เมดิเทค โซลูช่ัน จ�ำกัด

16.66%

98.55% บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ำกัด

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ำกัด

100%

บริษัท อีเว้นท์ ป็อป โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด 16.16%

99.99% บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด

99.99

บริษัท เพลย์เบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด

15.36%

99.99% บริษัท เลิร์นดิ จ�ำกัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ�ำกัด 100%

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จ�ำกัด

14.89%

10.00% บริษัท ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ำกัด

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ำกัด

100%

บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จ�ำกัด

10.85%

10.00% บริษัท บริดจ์โมบาย พีทีอี แอลทีดี

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ำกัด

100%

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จ�ำกัด

10.55%

บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด

75.00%

บริษัท วีวีอาร์เอเซีย จ�ำกัด

10.00%

บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

8.11%

บริษัท แอกซินัน พีทีอี ลิมิเต็ด

5.15%

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ไม่รวมเงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้
3) INTUCH ถือหุ้น ITV (52.92%) ซึ่งปัจจุบันหยุดการด�ำเนินธุรกิจ และอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อพิพาทกับส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
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งบการเงิน

โครงสร้างการถือหุ้นของเอไอเอส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 4,997 ล้านบาท ทุนช�ำระแล้ว 2,974 ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
(เอดับบลิวเอ็น)
99.99%

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จ�ำกัด
(เอซีซี)
99.99%

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)
99.67%
(ซีเอสแอล)

บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ�ำกัด
(เอเอ็มซี)

99.99%

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
99.99%
(ทีเอ็มซี)

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ�ำกัด
(เอไอเอ็น)

99.99%

บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จ�ำกัด
(วายพีซี)
99.94%
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
99.99%
(เอดีวี)
บริษัท ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์ จ�ำกัด
บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ำกัด
(ดีพีซี)

99.99%

บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด
(เอดีดี)
99.99%

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ�ำกัด
(เอฟเอ็กซ์แอล)

99.98%

บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
(เอบีเอ็น)
99.99%

บริษัท เลิร์นดิ จ�ำกัด
(แอลดีไอ)

99.99%

บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
(เอเอ็น)

60.00%

98.55%

บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด
(ไอเอช)

29.00%

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ำกัด
(เอเอ็มพี)

99.99%

บริษัท แรบบิท ไลน์ เพย์ จ�ำกัด
(อาร์แอลพี)

33.33%

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดิจิทัล เกมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
33.33%
พีทีอี แอลทีดี (ดีจี ไอ)
บริษัท ไมโม่เทค จ�ำกัด
(เอ็มเอ็มที)

10.00%

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (เอดีซี)1) 51.00%

บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(ดับบลิวดีเอส)
99.99%

บริษัท ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ำกัด
(ซีแอลเอช)
10.00%
บริษัท บริดจ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี
(บีเอ็มบี)

10.00%

บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
(เอสเอเอ็น)
70.00%
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
(เอสบีเอ็น)
99.99%

หมายเหตุ:
1) สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี ที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กัน, โดย ณ สิ้นปี 2563 อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
2) บริษัทย่อย, บริษัทย่อยโดยอ้อม, บริษัทที่เข้าร่วมลงทุน

017

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนทุนจดทะเบียน
และทุนช�ำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน		 :
			
			
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว		 :
			
			

4,997,459,800 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 4,997,459,800 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2,973,554,313 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 2,973,554,313 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
2. STATE STREET EUROPE LIMITED
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด1)
สำ�นักงานประกันสังคม
South East Asia UK (Type C) Nominee Limited
State Street Bank Europe Limited
GIC Private Limited
The Bank of New York Mellon
State Street Bank And Trust Company
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

จำ�นวน (หุ้น)
1,202,712,000
693,359,000
205,042,850
78,504,300
74,506,231
54,536,602
23,162,400
17,781,552
17,438,843
13,706,700
2,380,750,478

40.45
23.32
6.90
2.64
2.51
1.83
0.78
0.60
0.59
0.46
80.06

หมายเหตุ: 1) ผู้ถือหุ้นสามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ได้ ในเว็บไซต์ www.set.or.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
ณ  20 สิงหาคม 2563 มีดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนหน่วย NVDR

สัดส่วนการ
การถือหน่วย (%)

30,803,680
28,225,929
28,212,019
87,241,628

1.04
0.95
0.95
2.93

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษัท
1. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุน้ ในบริษทั ร้อยละ 40.45 โดยผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 10 รายแรก ของบมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ได้แก่

(ก) รายชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สู ง สุ ด 10 รายแรก ณ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2563 (วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นล่ า สุ ด เพื่อ สิ ท ธิ ใ นการ
ได้รับเงินปันผล)
สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

งบการเงิน

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD 1)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด 2)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) 3)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED  
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  
สำ�นักงานประกันสังคม  
THE BANK OF NEW YORK MELLON
STATE STREET EUROPE LIMITED
นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

จำ�นวน (หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

673,348,264
517,091,460
256,287,400
166,753,460

21.00
16.13
7.99 4)
5.20

75,690,674
42,600,100
31,483,300
31,364,584
30,023,100
26,230,400

2.36
1.33
0.98
0.98
0.94
0.82

หมายเหตุ:
1) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถือหุ้นโดย Temasek Holdings (Private) Ltd.
ร้อยละ 49.81 (ที่มา : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2020)
2) สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ได้ ในเว็บไซต์ www.set.or.th.
3) และ  4)  บมจ. กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ประกอบธุุรกิิจโดยการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company)
ทั้งนี้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ได้รายงานแบบ 246-2 ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าได้เข้าถือหุ้นสามัญของบริษัท
ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นจ�ำนวน 480,976,414 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัท
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2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. ถือหุ้นในบริษัททางตรงร้อยละ 23.32 โดยผู้ถือหุ้นของ Singtel
Strategic Investments Pte. Ltd. ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
Singtel Asian Investments Pte. Ltd. *

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)
100.00

* Singtel Asian Investments Pte. Ltd. ถือหุ้นโดย Singapore Telecommunications Limited ในอัตราร้อยละ 100 (ที่มา: Accounting and Corporate
Regulatory Authority (ARCA), Singapore ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563)

(ค) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงาน
ของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี –

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงิน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
เอไอเอสมี ผู้ ถื อ หุ ้ น หลั ก คื อ บริษั ท อิ น ทั ช โฮลดิง้ ส์
จ�ำกัด (มหาชน) และ Singtel Strategic Investments
Pte. Ltd. โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น ในธุ ร กิ จ โทรคมนาคม
สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน
(Holding Company) รวมถึ ง เข้ า ลงทุ น ผ่ า นบริษั ท
ร่วมลงทุน (Venture Capital) และ Singtel Strategic
Investments Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน
ในธุรกิจโทรคมนาคมทั่วโลก โดยผู้ถือหุ้นหลักทั้งสองราย
มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงาน
ของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท
Singtel เป็นผู้ถือหุ้นที่มีประสบการณ์ยาวนานในการ
ด�ำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในหลากหลายตลาดโดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชีย สามารถช่วยส่งเสริมการท�ำธุรกิจของ
เอไอเอสในประเทศให้ มี มุ ม มองที่ ก ว้ า งขึ้น และก้ า วทั น
ต่อการเปลีย่ นแปลงในตลาดโลกได้ดยี ิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็มีธุรกิจที่ส่งเสริมกันและกัน ได้แก่ ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส
ส�ำหรับลูกค้าทัว่ ไปและลูกค้าองค์กร เช่น VIA แพลตฟอร์ม
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ขา้ มประเทศ, การให้บริการโซลูชนั่
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การกำ�กับดูแลกิจการ

ป้องกันภัยคุกคามจากนอกองค์กร (Cyber security
solution) เป็ น ต้ น ซึ่ ง ธุ ร กิ จ ดิ จิทั ล เซอร์ วิส เหล่ า นี้
มีความจ�ำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือในระดับภูมิภาค
ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กันและกัน และสามารถ
ที่จะขยายฐานลูกค้าให้เติบโตได้ดี
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) มีการลงทุน
ในธุรกิจร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital) ภายใต้
โครงการ InVent ซึ่ ง เน้ น ลงทุ น ในธุ ร กิ จ สตาร์ ท อั พ
ในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โทรคมนาคม สื่ อ เทคโนโลยี
และดิ จิทั ล ซึ่ ง มี ส ่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริม ให้ กั บ ธุ ร กิ จ ของ
เอไอเอสด้วย โดยเอไอเอสก็มีโครงการ AIS The Startup
ซึ่ ง มุ ่ ง เน้ น บ่ ม เพาะให้ ก ารสนั บ สนุ น และให้ ค� ำ ปรึก ษา
กั บ ธุ ร กิ จ สตาร์ ท อั พ (Incubator) ซึ่ ง สตาร์ ท อั พ
ที่เอไอเอสบ่มเพาะก็มีโอกาสที่จะขยายตลาดและเติบโต
ไปในต่างประเทศผ่านการสนับ สนุน จากทั้งจากอิน ทัช
และ Singtel
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
เอไอเอสมี น โยบายจ่ า ยเงิน ปั น ผลไม่ ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 70 ของก� ำ ไรสุ ท ธิ
ตามงบการเงิน รวม โดยจะพิจ ารณาการจ่า ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ
2 ครั้ง การจ่ายเงินปันผลครั้งแรกจะพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของ
บริษั ท ในงวดครึ่ง ปี แ รก และการจ่ า ยเงิน ปั น ผลครั้ ง ที่ ส องจะพิจ ารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลัง ซึ่งจ�ำนวนเงินปันผลรวมประจ�ำปี
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

หุ้นกู้
สำำ�หรัับการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อยจะพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทย่่อย สถานะการเงิินและปััจจััยสำำ�คััญอื่่�นๆ ของบริิษััทย่่อยนั้้�นๆ
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณีจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน
รวมถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินก�ำไรสะสมที่ปรากฏ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยข้้อมููลการจ่่ายเงิินปัันผลในรอบ 5 ปีีที่่�ผ่่านมา มีีดัังนี้้�

รายละเอียด

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

2559

2560

2561

2562

2563

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)
1. เงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานครึ่งปีแรก
2. เงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานครึ่งปีหลัง

10.08
5.79
4.29

7.08
3.51
3.57

7.08
3.78
3.30

7.34
3.78
3.56

6.92
3.24
3.68

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ

10.31
98%

10.12
70%

9.98
71%

10.49
70%

9.23
75%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นกู้รวม 7 ชุด ที่ยัง
ไม่ครบก�ำหนดไถ่ถอน ภายใต้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
และซือ้ ขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
หุ้นกู้ของบริษัทมีอายุระหว่าง 7 ปี ถึง 10 ปี โดยครบก�ำหนดในช่วงปี 2564
ถึงปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่างร้อยละ 2.51 ถึง 4.94 ต่อปี ยอด
หุ้นกู้คงค้างรวมทั้งสิ้น 32,414 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ประกาศ
คงอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหุ ้ น กู ้ ที่ AA+(tha) ในการทบทวนอั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือประจ�ำปี 2563 เรทติ้งส์ AA+ (tha) อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน มีความเสี่ยงต�่ำมากและมีความสามารถในการช�ำระหนี้สูงมาก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18

ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มียอดคงค้าง

หมายเหตุุ: ข้้อมููลในปีี 2559  จ่่ายตามนโยบายเดิิมทื่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 100 แต่่ตั้้�งแต่่ปีี 2560 จ่่ายตามนโยบายปัันผลใหม่่ที่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 70
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริิหารประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 4 ท่่าน ได้้แก่่ คุุณแอเลน ลิิว ยง เคีียง ประธาน คุุณเฆราร์์โด
ซีี. อบลาซา จููเนีียร์์ คุุณสมชััย เลิิศสุุทธิิวงค์์ และคุุณเอนก พนาอภิิชน กรรมการ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ของตน
ตามขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระส�ำคัญของการปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาทบทวนและเห็นชอบทิศทางการด�ำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้างการบริหาร แผนธุรกิจและ
งบประมาณประจ�ำปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามผลการด�ำเนินงานทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั และน�ำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัท
3. พิจารณา ให้ความเห็น และเห็นชอบการจ่ายเงินปันผล การลงทุนในธุรกิจใหม่ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดเตรียมรายงานคณะกรรมการบริหารประจ�ำปี 2563 และเปิดเผยในรายงานฉบับนี้

นายแอเลน ลิว ยง เคียง
ประธานกรรมการบริหาร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

2561*
ล้านบาท

1. รายได้รวมจากการให้บริการ

2562
ร้อยละ

ล้านบาท

2563
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

144,005

84.3

150,129

83.0

143,316

82.9

124,784

78.0

126,341

69.8

118,082

68.3

1.2 รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

4,436

2.0

5,722

3.2

6,959

4.0

1.3 รายจากได้การให้บริการอื่นๆ

4,208

1.6

4,509

2.5

4,552

2.6

10,576

2.8

13,557

7.5

13,722

7.9

25,851

15.7

30,765

17.0

29,574

17.1

169,856

100.0

180,894

100.0

172,890

100.0

1.1 รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

1.4 รายรับค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์
2. รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์
รายได้รวม
*ผลประกอบการที่แสดงในปี 2561 ไม่รวมผลของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 15 (TFRS15)
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจหลักของเอไอเอส สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน
และรายเดือน บนโครงข่ายเทคโนโลยี
5G/4G/3G/2G
การจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์ ไอทีเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสาร
บริการโรมมิง่ และโทรออกต่างประเทศ
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ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง

บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี
ไฟเบอร์ส�ำหรับลูกค้าครัวเรือนทั่วไป
และส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส

วิดีโอแพลตฟอร์ม

Internet of Things

บริการส�ำหรับ
ลูกค้าองค์กร

แพลตฟอร์มอื่นๆ

ธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือ
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1.ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เอไอเอสให้บริการทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ในรูปแบบ
บริการรายเดือนและระบบเติมเงิน ปัจจุบนั เอไอเอสมีฐานลูกค้ากว่า 41 ล้านเลขหมาย
ทั่วประเทศ เป็นลูกค้าระบบรายเดือน 10 ล้านเลขหมาย และระบบเติมเงิน 31
ล้านเลขหมาย โดยปีนี้ เอไอเอสได้เปิดให้บริการซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน
แบบออนไลน์ครบวงจรภายใต้แบรนด์ GOMO เพื่อท�ำตลาดในกลุ่มลูกค้า
เจเนอเรชั่นใหม่ที่เน้นการใช้งานและรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูล
เกี่ยวกับ GOMO สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก https://gomo.th
เอไอเอสให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีผ่ า่ นโครงข่าย 5G, 4G, 3G และ 2G โดยได้รบั
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�ำหรับกิจการโทรคมนาคมที่ ได้รับอนุญาตจาก
กสทช. ปัจจุบันเอไอเอสมีคลื่นความถี่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 220 เมกะเฮิรตซ์
ซึ่งประกอบด้วยคลื่นความถี่ย่าน 2600, 2100, 1800, และ 900 เมกะเฮิรตซ์
นอกจากนี้ เอไอเอสได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จ�ำนวน
30 เมกะเฮิรตซ์ โดยคลื่นความถี่ชุดนี้จะทยอยเริ่มรับมอบในช่วงต้นปี 2564
หรือจนกว่า กสทช. จะก�ำหนดเป็นอย่างอื่น และได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่
ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์จำ� นวน 1,200 เมกะเฮิรตซ์ ซึง่ มีกำ� หนดการรับมอบใบอนุญาต
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ในปัจจุบนั โครงข่ายของเอไอเอสครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร โดยในปี
2563 ผ่านมาเอไอเอสได้เริ่มให้บริการโครงข่าย 5G ด้วยสถานีฐานกว่า 4,700
แห่ง ครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ 16 ของประเทศ และกว่าร้อยละ 60 ของ
ประชากรในกรุงเทพ และเปิดให้บริการ 5G ในพื้นที่ส�ำคัญใน 77 จังหวัดของ
ประเทศไทย ทั้งนี้ได้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ซึง่ เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตของคลืน่ 2600 เมกะเฮิรตซ์

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

2.ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง

คอนเทนต์ระดับโลกเพื่อให้ลูกค้ารับชมภาพยนตร์ กีฬา ความบันเทิงผ่านกล่อง
AIS PLAYBOX และมุง่ น�ำเสนอครบทุกบริการในแพ็กเกจเดียวทัง้ อินเทอร์เน็ตบ้าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ การรั บ ชมคอนเทนท์ ร ะดั บ โลก และการ
ใช้งาน AIS Super WiFi แบบไม่จ�ำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
www.ais.co.th/fibre นอกจากนี้ เอไอเอสได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
แบบประจ�ำที่ (Fixed Wireless Access - FWA) โดยอาศัยเทคโนโลยี 5G
ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ซึ่งสายไฟเบอร์
เข้าถึงได้ยาก อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง โดยสามารถ
ให้บริการในบริเวณพื้นที่ให้บริการของโครงข่าย 5G

เอไอเอสได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ภายใต้แบรนด์ เอไอเอส
ไฟเบอร์ ในปี 2558 ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ (ใยแก้วน�ำแสง) ซึ่งเป็นการต่อยอด
ธุ ร กิ จ จากโครงสร้ า งโครงข่ า ยไฟเบอร์ ที่ มี อ ยู ่ บ นธุ ร กิ จ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
ท� ำ ให้ เ อไอเอส ไฟเบอร์ สามารถขยายโครงขยายได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว โดย
ในปี 2563 ได้ ข ยายพื้น ที่ ใ ห้ บ ริก ารครอบคลุ ม กว่ า 8 ล้ า นครั ว เรือ น
ในทั้ ง 77 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ และมี จ� ำ นวนผู ้ ใ ช้ บ ริก ารกว่ า 1.3 ล้ า นราย
โดยในปีที่ผ่านมา เอไอเอส ไฟเบอร์ ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำในคุณภาพ
ของบริการเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด โดยน�ำเสนอ
บริการ Speed Toggle ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของ
การดาวน์โหลด และอัพโหลดได้เองตามความต้องการผ่านออนไลน์ นอกจากนี้
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้ครอบคลุมทัว่ พื้นทีท่ กุ ห้องภายในบ้านซึง่ มีขนาดใหญ่
เอไอเอส ไฟเบอร์ ได้น�ำเสนอเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายโดยมีอุปกรณ์ MESH
WiFi ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุดถึง 8 ตัวในการสร้างเครือข่ายในบ้าน
นอกเหนือจากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านไฟเบอร์แล้ว เอไอเอส ไฟเบอร์ ให้บริการ
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3. ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส
เอไอเอสมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาบริก ารด้ า นดิ จิทั ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 และมี
ความต้องการใช้บริการด้านดิจทิ ัลเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal ดังนั้น
เอไอเอส ในฐานะที่เป็นผู้น�ำของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งมีความพร้อม
ในการน�ำเทคโนโลยีโครงข่าย 5G เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลต่างๆ และส่งมอบ
ประสบการณ์ แ ละให้ บ ริก ารด้ า นดิ จิทั ล ไลฟ์ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ โดยเน้ น การ
พัฒนาบริการต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรกับคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญ
ในบริการแต่ละประเภท ทัง้ นี้ ธุรกิจดิจิทลั เซอร์วิสของเอไอเอสเน้นใน 5 ด้าน ดังนี้

วิดีโอแพลตฟอร์ม

เอไอเอสให้บริการโทรทัศน์, วิดีโอ และความบันเทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์
ละคร เพลง คาราโอเกะ เกมส์ และอีสปอร์ต ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY
บนโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละแท็บเล็ต อีกทัง้ ในรูปแบบผ่านกล่อง AIS PLAYBOX
ส�ำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านผ่านบริการเอไอเอส ไฟเบอร์

ด้วยความร่วมมือ ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เอไอเอสให้บริการ OTT (overthe-top) ที่มีความหลากหลายของคอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์ และซีรีส์
ฮอลลีวดู้ ผ่าน Netflix, รายการและซีรีสเ์ กาหลีผา่ น ViU, กีฬาบาสเก็ตบอล
ระดับโลก NBA รวมถึงช่องฟรีทีวี (Free TV) ช่องดิจิทัลและดาวเทียม
ทั้งในรูปแบบของการถ่ายทอดสดและแบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video
On-Demand) ที่ทางเอไอเอสคัดสรรมาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมตามความ
ต้องการผ่านทั้งแพลตฟอร์ม AIS PLAY และ PLAYBOX
นอกจากนี้ เอไอเอสต่ อ ยอดการรั บ ชมคอนแทนต์ ใ นรู ป แบบใหม่ ด ้ ว ย
เทคโนโลยี 5G ผ่านแอพพลิเคชั่น AIS 5G AR/VR โดยน�ำความสามารถ
ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงด้วยความหน่วงที่ต�่ำของเทคโนโลยี 5G
มาเสริมประสบการณ์โลกเสมือนจริงเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต
โดยมีรูปแบบคอนเทนต์ 4 ประเภท ได้แก่
1. Star Dating & music – ให้ลูกค้าเอไอเอสได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ตัวเอง
ชื่นชอบผ่านโลกเสมือนจริง
2. Travel – ประสบการณ์ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. Wellness – คอนเทนต์แนะน�ำการออกก�ำลังกายเสมือนจริง
4. Education – ส่ ง เสริม ความรู ้ เ ชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเป็ น มา
ของสถานที่ส�ำคัญในประเทศไทย
รายละเอียดของบริการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.ais.co.th/
aisplay/ และ https://www.ais.co.th/5G
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คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ส�ำหรับองค์กร

เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้การด�ำเนินงานด้านไอทีขององค์กรต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึง
การเตรียมความพร้อมสูก่ ารท�ำธุรกิจยุคดิจิตลั (Digital Transformation)
เอไอเอส ผู้ให้บริการ Cloud ครบวงจรได้พัฒนาโซลูชั่นคลาวด์และดาต้า
เซ็นเตอร์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
อาทิ IBM, คลาวด์เดียน (Cloudian), Microsoft เพื่อเสริมศักยภาพ
ในการ ให้บริการที่หลากหลาย อาทิ
• บริการ Cloud Managed Services เพื่อให้ค�ำปรึกษา ติดตั้ง และ
ย้ายระบบเดิมขึ้นสู่ Cloud พร้อมมอนิเตอร์ระบบแบบ remote ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความต่อเนื่องของการท�ำธุรกิจ (Business
Continuity Plan)

•

บริการ Microsoft Licensing Solution Provider เพื่อน�ำโซลูชัน
ดิจิตอล เช่น Modern Workplace, Azure เพื่อขีดความสามารถ
ให้กับภาคองค์กรธุรกิจในทุกระดับ
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•

บริการ Enterprise Object Storage บริการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
นอกสถานที่ ห รือ Off-Site Backup Storage เพื่อ ให้ พ ร้ อ มใช้
เป็นระยะเวลานานระดับ 5 ปีหรือ 10 ปี และเพื่อลดต้นทุนการดูแล
การจัดหา และการดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นบริการ
ที่ ช ่ ว ยตอบสนองความต้ อ งการในการจั ด เก็ บ และจั ด การข้ อ มู ล
ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุคดิจิตัล

นอกจากนี้ เอไอเอส (ซีเอสแอล) ยังได้รับรางวัล 2020 Thailand Data
Center Competitive Strategy Innovation and Leadership จาก
Frost & Sullivan ในการให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์แก่ลูกค้า องค์กร
ด้วยจ�ำนวนดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีให้เลือกใช้บริการได้ทั่วประเทศ และคุณภาพ
การให้บริการจากการรับรองมาตรฐานระดับโลกที่ดีที่สุด

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านคลาวด์ของ
เอไอเอส และ ซีเอสแอล ได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/cloud/
index.html และ https://www.csl.co.th/
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ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ

IoT หรือ Internet of Things

เอไอเอส ยั ง คงพลั ก ดั น นโยบายภาครั ฐ ที่ เ น้ น เรื่อ งการพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้น ฐานของระบบการช� ำ ระเงิน แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(National e-Payment) เพื่อสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี นี้ มี ก ารจั บ มื อ กั บ คู ่ ค ้ า ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ขยายบริการช�ำระเงินผ่านมือถือข้ามประเทศ (Cross border mobile
payment) ให้บริการในเอเชียโดยลูกค้าที่เดินทางไปต่างประเทศสามารถ
ช� ำ ระเงินผ่าน e-wallet ด้ว ยสกุลเงินของประเทศตัว เอง และไม่ต้อง
กังวลกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือการถือเงินสดระหว่างเดินทาง

เอไอเอสเสริม ความแข็ ง แกร่ ง ด้ า นการให้ บ ริก าร IoT อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ด้ ว ย Ecosystem ที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ต ้ น น�้ ำ จนถึ ง ปลายน�้ ำ ทั้ ง การ
พัฒนาอุปกรณ์ การวางโครงสร้างเครือข่าย การพัฒนาแพลตฟอร์ม
และแอพพลิเคชั่น สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้าน IoT ผ่านโครงการ
AIS IoT Alliance Program (AIAP) และ AIS Playground ร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตร
ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโซลูชนั่ ทีส่ ามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กบั
ภาคธุรกิจจริงของไทย อาทิ ภาคการขนส่งและโลจิสติก, อสังหาริมทรัพย์,
ภาคการเงิน และ สมาร์ทซิตี้

นอกจากนี้ เอไอเอสให้ บ ริก ารด้ า นแพลตฟอร์ ม ธุ ร กรรมทางการเงิน
บนมือถือ (Mobile Money) แก่ทั้งลูกค้าองค์กรผ่านบริษัท mPAY
(B2B) และแก่ลูกค้าทั่วไป (B2C) ผ่านการลงทุนในบริษัทร่วมค้า แรบบิท
ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) โดยการให้บริการลูกค้าองค์กร mPAY
เน้นน�ำเสนอแพลตฟอร์มการช�ำระเงินแบบครบวงจร เพือ่ ให้ธุรกิจองค์กร
สามารถมี ก ระเป๋ า เงิน อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส� ำ หรั บ รั บ ช� ำ ระสิ น ค้ า และบริก าร
จากลูกค้า โดยไม่ต้องลงทุนในระบบหรือขอใบอนุญาตการด�ำเนินงาน
ด้วยตนเอง
ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/mPAY/gateway
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เครืือข่่าย IoT ของเอไอเอส ได้้รัับการยอมรัับในเรื่่�องของความครอบคลุุม
ความหลากหลายของเทคโนโลยีี ที่่�สามารถรองรัับความต้้องการ และรููปแบบ
การใช้้งานที่่�แตกต่่างกััน ทั้้�งโครงข่่ายไร้้สายประสิิทธิิภาพสููง อาทิิ 3G/4G
และเครืือข่่าย NB-IoT ที่่�ใช้้พลัังงานต่ำำ�� ซึ่่�งมีีจำำ�นวนการเชื่่�อมต่่อเพื่่�อใช้้งาน
สำำ�หรัับภาคธุุรกิิจมากกว่่า 9 แสนอุุปกรณ์์ โดยในปีี 2563 นี้้� เอไอเอส
ได้เริ่มให้บริการ 5G ซึ่งเป็นก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการ
ใช้งาน IoT ส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยจุดเด่นของเทคโนโลยี 5G ซึ่งมี
เสถียรภาพสูง มีความหน่วงต�ำ่ รองรับอุปกรณ์จำ� นวนมาก จึงสามารถท�ำให้
อุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่างๆ ในโรงงานแห่งอนาคต อาทิ หุ่นยนต์ แขนกล
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แพลตฟอร์มอื่นๆ

รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดรน สามารถท�ำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเอไอเอสได้พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ชั้นน�ำหลายแห่ง อาทิ อมตะ, ดับบลิวเอชเอ, สหพัฒน์, บางกระดี เป็นต้น
เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อม 5G ส�ำหรับรองรับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
เอไอเอสน� ำ ประสบการณ์ ก ารดู แ ลความปลอดภั ย ด้ า นไซเบอร์ จ าก
การป้องกันข้อมูลของลูกค้าเอไอเอสที่มีมากกว่า 40 ล้านราย มาเสริม
ความปลอดภัยให้กับลูกค้าองค์กร เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่จ�ำเป็นต้อง
ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในยุคดิจิตอล และ
เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ได้เริม่
มีผลบังคับใช้ในปี 2563
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และครบวงจร ตั้งแต่การปกป้องอุปกรณ์ปลายทาง เครือข่าย คลาวด์
รวมถึงการเข้าตรวจสอบความเสี่ยงและให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าด้วย
AIS จึงได้รวบรวมบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่างๆ ไว้ภายใต้
ชื่อ AIS Cyber Secure และเปิดตัวศูนย์ CSOC ซึ่งใช้เทคโนโลยี บุคลากร
และกระบวนการเดียวกันกับที่ดูแลระบบของเอไอเอส รวมถึงบริการจาก
พันธมิตรผู้ช�ำนาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เฉพาะด้านอีกมากมาย

เอไอเอสได้รับรางวัล 2020 Thailand IoT Services Provider of the
Year จาก Frost & Sullivan ถือเป็นรางวัล Best Practices Award ด้าน
IoT เป็นปีที่สามติดต่อกัน

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ส�ำหรับธุรกิจ ได้จากเว็บไซต์ https://business.ais.co.th/
solution/security.html

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้าน IoT ส�ำหรับ
ธุรกิจได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/iot

ไอซีที โซลูชั่น
จากสถานการณ์ ก ารระบาดของ COVID-19 ที่ ส ่ ง ผลให้ ก ารท� ำ งาน
ในรูปแบบเดิมๆ เปลี่ยนไป และองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการด�ำเนินธุรกิจ
โดยกระแส New normal เป็นตัวเร่งให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเร็วขึน้ ซีเอสแอล
ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและการบริหารจัดการโครงการไอซีทีเพื่อน�ำเสนอ
ไอซี ที โ ซลู ชั น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า องค์ ก ร ด้ ว ยความเข้ า ใจในการประยุ ก ต์ ใ ช้
ให้สอดคล้องกับยุค New normal ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต
การขนส่ง การจัดจ�ำหน่าย อีกทั้งยังตอบโจทย์สถาบันการศึกษาและหน่วย
งานของรัฐในยุคดิจิทัลอีกด้วย โดยได้มุ่งเน้นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ Digital
workplace ทั้ง Network infrastructure รวมถึง WiFi solution และ
ความปลอดภัยในการเชือ่ มต่อ เพื่อรองรับการท�ำงานได้ทกุ ที่ ผ่านอุปกรณ์
ที่หลากหลาย

ด้วยลักษณะธุรกิจของเอไอเอสเองที่ต้องรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
จ�ำนวนมากอยู่ตลอดเวลา เอไอเอสจึงมีศูนย์ Cyber Security Operation
Center ทีม่ มี าตรฐานสูง สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ ได้อย่างทันท่วงที
และบุคลากรที่มีความช�ำนาญดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงพันธมิตร
ผู้ช�ำนาญด้านความปลอดภัยระดับโลกอย่าง Trustwave และอื่นๆ ท�ำให้
เอไอเอส สามารถให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย
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ส�ำหรับธุรกิจที่ ได้รับผลกระทบที่จาก COVID-19 และต้องการชะลอแผน
การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนโยบายมุ่งเน้นดูแลรักษา
ระบบไอทีและอุปกรณ์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ทางซีเอสแอล
มีบริการ Managed service ครบวงจร ที่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่
ตรวจสอบปัญหา แก้ ไข และมีอุปกรณ์ทดแทนเมือ่ อุปกรณ์เสีย เพื่อลดภาระ
การดูแลระบบไอทีของลูกค้าในระยะยาว
นอกจากนี้ ซี เ อสแอลยั ง ได้ พั ฒ นาความร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รและคู ่ ค ้ า
โดยรับการยกระดับความร่วมมือจากพันธมิตรและคู่ค้าต่างๆ ในระดับ
ที่สูงขึ้น อาทิ Cisco Gold partner, Dell Platinum partner, Fortinet
Expert partner เพื่อ เพิ่ม ความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า องค์ ก ร และเสริม
ความแข็งแกร่งทัง้ ด้านการออกแบบโซลูชนั่ การส่งมอบ และการให้บริการหลัง
การขาย ด้วยทีมงานทีผ่ า่ นการสอบรับรองตามมาตรฐานของคูค่ า้ ระดับโลก
บริการส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
เอไอเอสส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือ SME ด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SME
การใช้งานทีง่ า่ ย สะดวก รวดเร็ว มีผชู้ ำ� นาญการให้คำ� ปรึกษาและช่วยเหลือ
ตัง้ แต่บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีส่ ำ� หรับธุรกิจทีเ่ น้นการติดต่อสือ่ สาร, บริการ
ส�ำหรับธุรกิจออนไลน์, บริการเอไอเอสไฟเบอร์ส�ำหรับ SME, บริการ
ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง, บริการโซลูชั่นด้าน IoT และบริการซอฟท์แวร์ส�ำหรับ
การประกอบธุรกิจ เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

นอกจากนี้ เอไอเอส ยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษส�ำหรับลูกค้า SME นิติบุคคล
โดยเฉพาะ ภายใต้โครงการ AIS Biz Up โดยให้สิทธิประโยชน์ที่ค�ำนึงถึง
ความต้องการเฉพาะกลุ่มเพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของธุรกิจ
และคนท�ำงาน รวมทั้งสนับสนุนการท�ำงานในองค์กร โดยผนวกสินค้า
และบริการจากเอไอเอส, partners ที่ให้สินค้าและบริการเกี่ยวกับการ
ท�ำธุรกิจ โดยมีส่วนลดจากธุรกิจชั้นน�ำ, การทดลองใช้บริการฟรีหรือรับ
สิทธิราคาพิเศษ, และการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ส�ำหรับคนท�ำธุรกิจ
นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการส�ำหรับ SME ได้จาก
เว็บไซต์ http://business.ais.co.th/sme/ และ Biz Up ได้จาก https://
business.ais.co.th/bizup/
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ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท เอดี เวนเจอร์ และ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย
(ในเครือบริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส) ที่มี
ความสามารถในด้านการท�ำสื่อโฆษณาออนไลน์ เอไอเอสได้น�ำจุดแข็ง
บริก ารด้ า นมื อ ถื อ ที่ มี ฐ านลู ก ค้ า กว่ า 42 ล้ า นราย ให้ บ ริก ารด้ า น
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับ
ลูกค้าองค์กรในการเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยมีแพลตฟอร์ม
การส่งข้อความสั้น (SMS) ที่สามารถเลือกพื้นที่เป้าหมาย (Location
base) และแพลตฟอร์มเครือข่ายโฆษณาในไทย (THAN: Thailand Ads
Network) ที่รวบรวมพื้นที่โฆษณาจากเว็บไซต์ยอดนิยมสูงสุดจ�ำนวน
100 เว็บของไทย ซึ่งสามารถให้บริการได้หลากหลาย ตั้งแต่การสร้าง
คอนเทนท์รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า (Digital Content
Creation) การสร้างเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Website &
Mobile Application Development) การดูแลบริหารจัดการสื่อสังคม
ออนไลน์ในนามลูกค้าองค์กร (Social Media Management) การวางแผน
สื่อโฆษณาดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ ได้ผลตอบรับสูงสุด (Digital Advertising
Media Management) รวมถึงการรับท�ำกิจกรรมทางการตลาดให้แบบ
ครบวงจร (Turnkey Marketing Campaign Solutions)
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การจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและบริการ
เอไอเอสมีช่องทางการจ�ำหน่ายและบริการแบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้

เอไอเอส ช็อป

ตัวแทนจ�ำหน่าย

1. เอไอเอส ช็อป เป็นศูนย์บริการที่บริหารโดยเอไอเอสและตัวแทนจ�ำหน่าย
ที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการรวมกว่า 201 สาขา มีการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
และบริการ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครอบคลุมที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทาง
ทั้งหมด เน้นการจ�ำหน่ายให้ลูกค้าในเขตเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น
และเป็นศูนย์บริการที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์แก่สินค้าและบริการของเอไอเอส
2. ตัวแทนจ�ำหน่าย เอไอเอสได้ร่วมมือกับตัวแทนจ�ำหน่ายหลากหลายประเภท
เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ ตัวแทน
จ�ำหน่าย “เอไอเอส เทเลวิซ” (AIS Telewiz) ซึง่ มีกว่า 404 สาขา ซึง่ มีศกั ยภาพสูง
ในพื้นทีต่ วั เมืองและให้บริการในภาพลักษณ์ของแบรนด์เอไอเอส, ตัวแทนจ�ำหน่าย
“เอไอเอส บัดดี้” กว่า 1,158 สาขา ที่เข้าถึงพื้นที่ในระดับอ�ำเภอและต�ำบล
และตัวแทนจ�ำหน่ายค้าปลีกรายย่อยอื่นๆ รวมไปถึงกลุ่มตัวแทนจ�ำหน่าย
ประเภทห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ กลุ่มเจมาร์ท
กลุ่มทีจีโฟน และกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล
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ตัวแทนค้าส่ง

การจ�ำหน่ายตรง

3. ตัวแทนค้าส่ง เอไอเอสได้แต่งตั้งตัวแทนค้าส่ง (Advance distribution
partnership - ADP) เพื่อช่วยในการกระจายสินค้าทัง้ ซิมการ์ดและโทรศัพท์มอื
ถือให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย ซึ่งมีจ�ำนวนมากกว่า 16,000 ร้านค้าทั่วประเทศ
ได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น
4. การจ�ำหน่ายตรง (Direct Sales and Telesales) เป็นช่องทางการจ�ำหน่าย
ที่เน้นกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน โดยเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดจ�ำหน่ายให้สามารถน�ำเสนอสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และบริการได้ตรง
ถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมาย เช่ น การออกบู ธ จ� ำ หน่ า ยหรือ การจั ด กิ จ กรรมในพื้น ที่
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเครื่องมือส่งเสริมการขายผ่านการใช้แอปพลิเคชั่น
“AIS Easy App” ท�ำให้ทีมงานสามารถขายสินค้าและบริการ จดทะเบียน และ
บริการอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าได้ทันที ช่วยให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาได้เพิ่มช่องทาง Telesale ในการบริการตรงถึงลูกค้า
ผ่านการโทรออกจากทีม Call center ซึ่งเป็นช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงได้สะดวก
มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่การระบาดของโควิด-19

ช่องทางออนไลน์

5. การจ�ำหน่ายและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Channel) เป็นช่องทาง
ที่ส่งเสริมให้ลูกค้าท�ำรายการได้ด้วยตนเอง (Self-Service) ได้แก่ เว็บไซต์ AIS
Online Store, แอปพลิเคชั่น myAIS, ตู้ Kiosk, Chat and shop, Social
commerce และ E-marketplace เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา
แอปลิเคชั่น myAIS เพื่อเป็นช่องทางการจ�ำหน่ายและบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะบริการจบครบในแอปเดียวด้วย Express service ซึ่งเปรียบเสมือน
รับบริการต่างๆ เช่นเดียวกับทีส่ าขาของเอไอเอส และนอกจากนีย้ งั ให้บริการด้วย
Aunjai ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AI ที่จะคอยดูแลในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัว
ให้ลกู ค้า แบบ End-To-End ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง นอกจากนี้ myAIS ยังมีบริการ
จ�ำหน่ายซิมการ์ด และสมัครอินเทอร์เน็ตบ้านซึ่งเป็นการช่วยขยายช่องทางให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันให้สามารถสมัครใช้บริการเพิ่มเติมกับเอไอเอสได้ทันที
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การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำในการให้บริการด้านดิจิทัล เอไอเอสใช้แนวคิด
ในการบริการลูกค้า “ที่ 1 ดูแลด้วยใจ ให้ชีวิตดิจิทัล” โดยผนวกทั้งความเข้าใจ
และความใส่ใจลูกค้าในรายละเอียดให้บริการที่ผสานเทคโนโลยีและการบริการ
ด้วยพนักงาน (Human Touch) เข้าด้วยกัน โดยให้ความส�ำคัญในการบริการ
ด้วยความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ความสามารถในการจัดการด้วยตนเอง รวมทั้งบริการที่ตรงกับความต้องการ
ของแต่ละคน (Personalization) เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
โดยสร้างความแตกต่างให้กับงานบริการและเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี
ในงานบริการ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด�ำเนินการใน 5 ด้าน ดังนี้
1. การให้ บ ริก ารลู ก ค้ า ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิทั ล โดยมี ช ่ อ งทางหลั ก ผ่ า น
แอปพลิเคชัน myAIS บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ังระบบแอนดรอยด์ และ iOS
ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 20 ล้านเลขหมาย และ
มียอดการใช้งานประจ�ำมากกว่า 8 ล้านเลขหมายต่อเดือน ทั้งนี้ในปี 2563
myAIS ได้ ถู ก พั ฒ นาจากเดิ ม ที่ เ น้ น ให้ บ ริก ารพื้น ฐานเพื่อ ยกระดั บ สู ่
Everyday Lifestyle Application ที่ ใ ห้ บ ริก ารได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น
ด้วยคอนเซ็ปต์ “รู้ใจยิ่งกว่า พิเศษครบทุกวัน” ด้วยงานบริการที่เข้าถึงง่าย
สะดวก และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในทุกวัน ซึ่งมีจดุ เด่น
ได้แก่

•

•
•

Express Service บริการจบครบในแอปเดียวด้วย myAIS เปรียบเสมือน
รับบริการต่างๆ เช่นเดียวกับที่สาขาของเอไอเอส และนอกจากนี้
ยังให้บริการด้วย Aunjai ผูช้ ว่ ยอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AI ทีจ่ ะคอยดูแล
ในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัวให้ลูกค้า แบบ End-To-End ได้ตลอด 24
ชั่วโมง ซึ่งสามารถตอบค�ำถามลูกค้าได้แม่นย�ำถึง 84%
Extra Personalization เพื่อ น� ำ เสนอบริก ารที่ ต รงกั บ ความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า โดยการใช้ เ ทคโนโลยี Machine Learning
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ง านในอดีต ของลูกค้าแต่ละราย และ
น�ำเสนอแพ็กเกจที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา
Exclusive Privileges บริการสิทธิพิเศษต่างๆ ให้สามารถเข้าถึง
ได้ อ ย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว ยิง่ ขึ้น ผ่ า นด้ ว ยฟั ง ก์ ชั่ น Points &
Privileges บนแอปพลิเคชัน myAIS ทั้งการเข้าถึงข้อมูลสิทธิพิเศษ
การสะสม AIS Points และการแลกของรางวัลต่างๆ ทัง้ สินค้าและบริการ
ของเอไอเอส และของคู ่ ค ้ า ซึ่ ง สามารถท� ำ รายการได้ ค รบและจบ
ในที่เดียว นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการสร้าง Digital Engagement
กั บ ผู ้ ใ ช้ บ ริก ารผ่ า นฟั ง ชั่ น Coupon และ Game ซึ่ ง ดึ ง ดู ด และ
เพิ่มความถีใ่ ห้ผใู้ ช้บริการเข้ามาเยีย่ มชม อีกทัง้ ยังมอบความสนุกสนาน
และของรางวัลต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการ

มอบความพิเศษให้ทุกการเดินทาง และ Lucky time 4 พอยท์ ลุ้นโชค
กั บ เอไอเอส ปั จ จุบั น เอไอเอสมี พ าร์ ท เนอร์ ที่ ร ่ ว มน� ำ เสนอสิ ท ธิ พิเ ศษ
จ�ำนวน 29,000 ร้านค้าทัว่ ประเทศ และมีการใช้สทิ ธิพิเศษ 14 ล้านสิทธิตอ่ ปี
นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถน�ำ AIS Points ที่สะสมจากยอดค่าใช้บริการ
มาแลกส่ ว นลด เช่ น LINE Stickers, สิ ท ธิ ลุ ้ น รั บ รางวั ล พิเ ศษ,
แพ็กเกจโทร, อินเทอร์เน็ต, และส่วนลดค่าเครื่องมือถือ เป็นต้น ปัจจุบัน
มีลูกค้าสมัครสะสม AIS Points จ�ำนวน 17 ล้านเลขหมาย และมียอด
การแลกสิทธิพิเศษจ�ำนวน 61 ล้านสิทธิต่อปี
ทั้ ง นี้ ใ นปี 2563 เอไอเอส ได้ น� ำ เสนอสิ ท ธิ พิเ ศษเพื่อ สุ ข ภาพที่ ดี
“Well-being” เพื่อ ตอบรั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ค นไทยยุ ค New Normal
ที่ ใ ส่ ใ จดู แ ลสุ ข ภาพมากยิ่ง ขึ้น ด้ ว ยมี แ นวคิ ด การป้ อ งกั น ก่ อ นรั ก ษา
แทนความห่ ว งใยจากเอไอเอส โดยจั บ มื อ กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข ,
โรงพยาบาลชั้นน�ำ, บริษัทประกันชีวติ , แอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ทางไกล
ออนไลน์ ( Telemedicine) เพื่อ ให้ ลู ก ค้ า AIS สามารถเข้ า ถึ ง บริก าร
ทางการแพทย์ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นบนโลกดิจิทัล

2. สิ ท ธิ พิเ ศษส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ผ่ า น “AIS Privileges” ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทาง
ในการบริห ารความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า ผ่ า นการร่ ว มมื อ กั น ของเอไอเอส
และพาร์ทเนอร์ โดยเอไอเอสยังคงมุ่งมั่นตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
ผ่าน 7 แกน อาทิ Coffee time กับร้านกาแฟท้องถิ่นชื่อดังทั่วไทย,
Dining time อิ่มอร่อย ร้านดังพร้อมรับส่วนลด, Family time มีความสุข
ทั้งครอบครัว, Entertaining time ชมหนังดังเข้าใหม่พร้อมส่วนลด,
Shopping time ช้อปปิ้งสุดคุ้มในห้างและร้านดัง, Traveling time
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4. การส่งมอบประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าด้วยการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึก เอไอเอสปรับเปลี่ยนวิถี
การท�ำการตลาดและการน�ำเสนอสินค้าและบริการ โดยเน้นการ “สร้างคุณค่า” ให้กับลูกค้า โดยใช้เครื่องมือที่เรียก
ว่า Customer Value Management (CVM) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ของลูกค้าที่แท้จริง และสามารถเสนอบริการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของเอไอเอส
5. การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการต่างๆ ของลูกค้าผ่านหลายช่องทาง เช่น การประเมินผ่านทางโทรศัพท์
การกดให้คะแนนความพึงพอใจผ่านหน้าร้าน หรือการสอบถามผ่านการจ้างบริษัทภายนอก โดยมีการประเมินตั้งแต่
คุณภาพงานบริการของเอไอเอสช็อป ร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่าย การท�ำรายการผ่านตู้อัตโนมัติ รวมถึงการประเมิน
โดยวัดอัตราการบอกต่อของลูกค้า เพื่อน�ำข้อมูลกลับมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผลความพึงพอใจจากการประเมินดังนี้
3. โปรแกรมสิทธิพิเศษ “เอไอเอส เซเรเนด” เป็นโปรแกรมส�ำหรับลูกค้าที่มียอดการใช้งานสูงรวมถึงมีระยะเวลา
ใช้บริการเอไอเอสนานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยมุ่งมั่นส่งมอบงานบริการเหนือระดับ จากแนวคิด Always Exclusive,
Always on Top ทั้งนี้เซเรเนดเป็นโปรแกรมที่เอไอเอสด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอด 16 ปี โดยมีปัจจัยการ
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหลัก 3 ปัจจัย คือ 1. ใส่ใจความต้องการของลูกค้า 2. สร้างพาร์ทเนอร์ตอบโจทย์
ความต้องการใหม่ๆ 3. น�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทุกมิติ และด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เอไอเอสจึงจัดแบ่งสิทธิพิเศษตามความต้องการเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มประสบการณ์พิเศษ (Serenade Club,
บริการผู้ช่วยส่วนตัว, บริการจอดรถ, สิทธิพิเศษที่สนามบิน) 2. กลุ่มดิจิทัลไลฟ์ (ส่วนลดสมาร์ทโฟน, แกดเจ็ต)
3. กลุ่มกิจกรรมสร้างพลังและแรงบันดาลใจ (กิจกรรมบันเทิง อาทิ คอนเสิร์ต ละครเวที กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ) 4. กลุ่มประสบการณ์ใหม่ (ประสบการณ์ท่องเที่ยวและประสบการณ์ร้านอาหาร) ท�ำให้สามารถ
ให้บริการลูกค้าเซเรเนดจ�ำนวน 5.5 ล้านราย ได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น อีกทั้งได้ยกระดับ Serenade ในยุค
เทคโนโลยี 5G ด้วย Concept “Digital Urban Lifestyle” ด้วยการเปิดตัว Serenade Club Flagship Store ซึ่ง
นอกจากจะดูแลลูกค้าอย่างครบวงจรแล้ว ยังน�ำเสนอสินค้าบริการ Gadget IoT เพื่อน�ำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดในการ
ยกระดับการใช้ชีวิตของลูกค้า AIS Serenade ส�ำหรับทุกเจนเนอร์เรชัน และยังจะน�ำรูปแบบดังกล่าวเพื่อขยายไปยัง
เมืองหลักในทุกภูมิภาค
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
คลื่นความถี่

การจัดหาอุปกรณ์ โครงข่าย

การจั ด หาเครื่อ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ
อุปกรณ์อื่นๆ และบริการด้านดิจิทัล

ปัจจุบันเอไอเอสใช้งานคลื่นความถี่เพือ่ ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่รวมทั้งสิน้ 220 เมกะเฮิรตซ์ (2x60 เมกะเฮิรตซ์
บนเทคโนโลยี FDD และ 100 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี
TDD) โดย 190 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาต
ที่ ไ ด้ รั บ จากการประมู ล คลื่ น ความถี่ โ ดย กสทช. และ
อีก 2x15 เมกะเฮิรตซ์ อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาการเป็นพันธมิตร
กับทีโอที โดยมี เอดับบลิวเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับ
สิทธิในการด�ำเนินงาน

เอไอเอสมี น โยบายในการจั ด หาอุป กรณ์ โ ครงข่ า ย
โดยกระจายการสั่งซื้อเพือ่ ไม่ต้องพึ่งพิงซัพพลายเออร์
รายใดรายหนึ่งเท่านั้น (Multi-vendor Policy) ท�ำให้
เอไอเอสและผู ้ ผ ลิ ต สามารถวางแผนการพั ฒ นา
เทคโนโลยี แ ละบริก ารให้ ส อดคล้ อ งกั น และช่ ว ยลด
ความเสี่ยงในการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ ได้ในเวลา
ที่ก�ำหนด ในการคัดเลือกผู้ผลิตอุปกรณ์ บริษัทมีการ
จัดตั้งคณะท�ำงานด้านต่างๆ เพื่อประเมินความเหมาะสม
โดยมี ป ั จ จั ย ในการพิจ ารณาเลื อ กหลายประการ เช่ น
ด้านต้นทุนในการลงทุนและการด�ำเนินงาน การประเมิน
คุณสมบัติด้านเทคนิค และแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี
ของผูผ้ ลิต เพื่อให้มนั่ ใจว่าเอไอเอสจะสามารถด�ำเนินธุรกิจ
ที่ต้องค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้อย่าง
เหมาะสมในระยะยาว เอไอเอสเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่าย
จากผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นน�ำ เช่น Huawei,
Nokia และ ZTE เป็นยี่ห้อหลัก และยังมีอุปกรณ์ส่วนอื่น
ในโครงข่ายที่เลือกจากซัพพลายเออร์อื่น เช่น CISCO
และ Juniper เป็นต้น

เอไอเอสจั ด จ� ำ หน่ า ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ห ลากหลาย
ทั้งคุณภาพและราคา เพื่อสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้บริการ
ที่มีความต้องการที่หลากหลาย โดยแบรนด์ส่วนใหญ่
ที่จัดจ�ำหน่ายเป็นแบรนด์ที่ ได้รับความนิยมสูงในตลาด
ได้แก่ iPhone, Vivo, Oppo, Samsung, Realme,
Huawei และ Xiaomi เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดจ�ำหน่าย
สินค้าไอทีอื่นๆ อาทิ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม เพื่อตอบ
สนองการสื่อสารในรูปแบบดิจิตอลผ่านอุปกรณ์อื่นๆ และ
รองรับไลฟ์สไตล์ต่างๆ ของลูกค้า และเพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการอุป กรณ์ สื่ อ สารส� ำ หรั บ การท� ำ งาน
จากที่บ้าน (Work-from-home) หรือเรียนจากที่บ้าน
(Learn-from-home) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของการติ ด เชื้ อ โควิด -19 ทั้ ง นี้ ก ารจั ด หาสิ น ค้ า ทั้ ง
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละสิ น ค้ า ไอที บริษั ท ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
ผู ้ ผ ลิ ต แบรนด์ ชั้ น น� ำ เพื่อ น� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลาก
หลาย โดยในปีที่ผ่านมาได้เริ่มจัดหาและน�ำเสนอโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ซึ่งรองรับเทคโนโลยี 5G เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปิดบริการ 5G ของเอไอเอส และเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทรี่ องรับเทคโนโลยีทางการสือ่ สาร
บนเครือข่ายของเอไอเอส ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ เอดับบลิวเอ็น ยังได้รบั การจัดสรรคลืน่ ความถี่
ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จ�ำนวน 20 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจัดสรร
โดย กสทช. โดยได้รับมอบใบอนุญาตเมื่อ 15 มกราคม
2564 และเอดั บ บลิ ว เอ็ น ยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มและเป็ น ผู ้ ช นะ
การประมู ล คลื่ น ความถี่ ย ่ า น 700 เมกะเฮิ ร ตซ์
จ� ำ นวน 10 เมกะเฮิ ร ตซ์ และ คลื่ น ความถี่ ย ่ า น 26
กิกะเฮิรตซ์ จ�ำนวน 1200 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งคลื่นความถี่
ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จากการประมูลคาดว่าจะมีก�ำหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นการอนุญาตภายในไตรมาส 2 ปี 2564
ส่วนคลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์นั้น มีก�ำหนดการ
รับมอบใบอนุญาตภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ไม่มี

โดยรายละเอี ย ดของคลื่ น ความถี่ ทั้ ง หมดจะระบุ ไ ว้ ใ น
หัวข้อที่ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 หน้า 39
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2563 และแนวโน้มในปี 2564
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2563
ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ ใช้บริการของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

อื่นๆ

ผู้ให้บริการรายที่ 2

ผู้ให้บริการรายที่ 1

33%

46%

21%

19%

ผู้ให้บริการรายที่ 1

38%

12%

ผู้ให้บริการรายที่ 2

31%
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ธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นทีถ่ กู กดดันจากสภาวะเศรษฐกิจ
และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ตัง้ แต่กมุ ภาพันธ์ 2563 มาตรการ
ปิดเมือง (Lock down) ในช่วงไตรมาสสอง และต่อเนือ่ งถึงมาตรการการกักตัว
ของผู้เดินทาง (state quarantine) มาจนถึงปลายปี ส่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออก รวมถึง
ก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคอย่างมีนยั ส�ำคัญ ท�ำให้ในภาพรวม อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศหดตัวร้อยละ 6.1 ส�ำหรับธุรกิจโทรคมนาคมได้รับผลกระทบต่อ
ทั้งต่อรายได้การให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งหดตัวจากการหายไป
ของรายได้กลุม่ นักท่องเทีย่ ว ในขณะทีก่ ำ� ลังซือ้ ผูบ้ ริโภคภายในประเทศต�ำ่ ลงและ
เลือกหาแพ็กเกจบริการที่มีความคุ้มค่ามากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย และยังส่งผลให้
ยอดขายเครื่องโทรศัพท์ที่ลดลง รายได้รวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของปี 2563 จึงหดตัวในอัตราร้อยละ 6 ต�่ำกว่าปีก่อนที่มีอัตราการเติบโตที่
ร้อยละ 4 โดยปัจจุบันมีจ�ำนวนผู้ใช้บริการทั้งตลาดรวมกว่า 91 ล้านราย ลดลง
ประมาณร้อยละ 3 จากลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป หรือคิดเป็น
อัตราการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 140
ของประชากร แม้ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินเป็นหลัก
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ตลาดระบบราย
เดือนยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากแนวโน้มการย้ายลูกค้าระบบเติมเงินเป็นลูกค้า
ระบบรายเดือนที่เป็นผลมาจากความต้องการใช้ดาต้าอย่างต่อเนื่องที่สูงขึ้น
การแข่งขันในธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ งั คงรุนแรงต่อเนือ่ งจากปลายปี 2562 ผูใ้ ห้
บริการต่างเน้นการน�ำเสนอแพ็กเกจแบบใช้งานดาต้าไม่จำ� กัดด้วยความเร็วคงที่
(Fixed-speed Unlimited) ให้กบั ทัง้ ลูกค้าเติมเงินและระบบรายเดือน เพื่อรักษา

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ฐานลูกค้าและแย่งชิงลูกค้าใหม่ ถึงแม้ผู้ให้บริการในตลาดสามารถปรับราคา
แพ็กเกจดังกล่าวขึ้นในระดับ 50-100 บาท เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรายได้
แต่ด้วยก�ำลังซื้อที่อ่อนตัวและรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หายไป ส่งผลให้
ระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของทัง้ อุตสาหกรรมปรับลดลง

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
จากความต้องการของผู้บริโภคเพื่อท�ำงาน
และเรียนจากที่บ้าน

เปิดตัวให้บริการ 5G ส�ำหรับลูกค้าทั่วไป
อย่างเป็นทางการ

ในปีทผี่ า่ นมาตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงยังคงเติบโตได้ดี โดยมีมลู ค่ารวม
ประมาณ 61 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 4 จากปีก่อน ด้วยกระแสการท�ำงาน
จากทีบ่ า้ น (Work from home) และเรียนจากทีบ่ า้ น (Learn from home) ในช่วง
ปิดเมือง ท�ำให้มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผู้ให้บริการทุกรายจึงเน้นท�ำการตลาดทั้งในเชิงราคาและการน�ำเสนอบริการ
ใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรองรับความต้องการที่สูงขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2563
จ�ำนวนผู้ใช้บริการในตลาดโดยรวมมีมากกว่า 11.2 ล้านครัวเรือน เติบโตจาก
10 ล้านครัวเรือนในปี 2562 ซึ่งผลักดันให้อัตราส่วนครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับร้อยละ 47 ในปี 2562

จากการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ที่จัดขึน้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ให้บริการได้เริ่มวางโครงข่าย 5G เพื่อให้บริการลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร
โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพื้นที่ที่มีความต้องการหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นที่
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ให้บริการ
ได้ทยอยเปิดตัวแพ็กเกจบริการ 5G อย่างเป็นทางการ พร้อมเสริมด้วยบริการ
คอนเทนต์ ที่ เ สริม ประสบการณ์ 5G อาทิ บริก ารคอนเทนต์ เ สมื อ นจริง
(Augmented Reality/Virtual Reality: AR/VR) บริการเกมผ่านระบบคลาวด์
(Cloud gaming) การดูวิดีโอความละเอียดสูง (Video streaming) เป็นต้น
เพื่อมุง่ เพิ่มรายได้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบั ลูกค้า อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจาก
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเทคโนโลยี 5G ดังนั้น ณ ปลายปี 2563 จึงมีโทรศัพท์
ที่รองรับในจ�ำนวนจ�ำกัดประมาณ 40 รุ่น และมีระดับราคาเริ่มต้นประมาณ
10,000 บาท จึงส่งผลให้อัตรการใช้งาน 5G ในปี 2563 ยังอยู่ในระดับที่จ�ำกัด

การแข่งขันในปีทผี่ า่ นมามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากปีกอ่ น ผูใ้ ห้บริการต่างพยายาม
ดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางด้านราคาโดยน�ำเสนอแพ็กเกจราคาต�่ำเริ่มต้น
ที่ 299 บาท/เดือน ส�ำหรับความเร็วมาตรฐาน 100 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งลดลง
จากราคา 599 บาท/เดือนในปีก่อนหน้า รวมถึงแพ็กเกจความเร็วสูง 1 กิกะบิต
ต่อวินาที ซึ่งมีระดับราคาเริ่มต้น 590 บาท/เดือน ซึ่งระดับราคาเริ่มต้นดังกล่าว
เป็นราคาที่ครัวเรือนในทุกระดับสามารถเข้าถึงได้และเป็นระดับราคามาตรฐาน
ในปัจจุบนั นอกจากนี้ กลยุทธ์การให้สว่ นลดครึ่งราคาเพื่อดึงดูดให้ลกู ค้าย้ายค่าย
ยังเป็นอีกปัจจัยที่ท�ำให้ ARPU ของอุตสาหกรรมมีทิศทางลดลง อย่างไรก็ตาม
ผู้ให้บริการได้พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการน�ำเสนอบริการเสริมต่างๆ เช่น
การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและการอัพเกรดอุปกรณ์ให้กับลูกค้า รวมถึงยัง
คงใช้กลยุทธ์เสนอขายแพ็กเกจเหมารวมบริการ ทัง้ อินเทอร์เน็ตบ้าน ซิมโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และคอนเทนต์ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้า
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แนวโน้มในปี 2564
รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังได้รับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า

ขยายโครงข่าย 5G ต่อยอดเสริมบริการลูกค้าทัว่ ไป
และเจาะตลาดลูกค้าองค์กร

ตลาดอิ น เทอร์ เ น็ ต บ้ า นความเร็ ว สู ง ในปี 2564
มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยเร่งให้
ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งการเรียนออนไลน์และการท�ำงาน
จากที่บ้าน ส่งผลให้ความต้องการใช้งานดาต้ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยขับ
เคลือ่ นหลักของเศรษฐกิจไทย และเป็นแรงกดดันต่อก�ำลังซือ้ คนในประเทศ ส่งผล
ให้สภาวะเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวได้ช้า ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมของปี 2564 จะยังคงอยู่ในระดับสูง โดยผู้บริการยังคงใช้กลยุทธ์
ด้านราคา เพื่อดึงดูดก�ำลังซื้อที่มีอยู่จ�ำกัด ด้วยการคงน�ำเสนอแพ็กเกจแบบใช้
งานดาต้าไม่จำ� กัดด้วยความเร็วคงที่ และเป็นสาเหตุให้การเติบโตของรายได้ของ
ธุรกิจโทรคมนาคมจึงยังคงมีความท้าทาย

แนวโน้มการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยี 5G ในปี 2564 ทั้งส�ำหรับลูกค้าทั่วไป
และลูกค้าองค์กรจะมีความชัดเจนมากขึ้น จากความหลากหลายของยี่ห้อ และ
รุ่นโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 5G ซึ่งคาดว่าจะออกจ�ำหน่ายในตลาดประเทศไทย
ในจ�ำนวนมากกว่า 90 รุ่น ด้วยราคาในระดับต�่ำกว่า 10,000 บาท อีกทั้งความ
หลากหลายและคุณภาพของคอนเทนท์ 5G จากผู้ผลิตคอนเทนท์ชั้นน�ำทั้งใน
และต่่างประเทศ ทั้้�งคอนเทนท์์การท่่องเที่่�ยว กีีฬา ข่่าวสาร คอนเสิิร์ต์ เกมออนไลน์์
เป็็นต้้น จะช่่วยเติิมเต็็มประสบการณ์์ใหม่่ๆ ให้้กัับลููกค้้า และผลัักดัันให้้มีีความ
ต้้องการใช้้งานสููงขึ้้�น โดยการให้้บริิการ 5G จะเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญในการ
ดึึงดููดลููกค้้าทั่่�วไป โดยเฉพาะสำำ�หรัับกลุ่่�มที่่�มีีกำำ�ลังั ซื้้�อสููง ผู้้�ให้้บริิการจะแข่่งขัันกััน
เพื่อ ชิ ง ความเป็ น ผู ้ น� ำ ของบริก าร 5G ด้ ว ยการสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ด้ า น
เครือข่ายโดยขยายความครอบคลุมของโครงข่าย 5G และเสริมความจุของ
บริการ 4G โดยในปี 2564 ผู้ให้บริการยังมีก�ำหนดการที่จะได้รับใบอนุญาต
คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ที่ ได้ประมูลไปในปี 2563
โดยคลืน่ ความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ มีจุดเด่นด้านความครอบคลุมพื้นทีท่ กี่ ว้างไกล
ซึ่งจะรองรับความครอบคลุมของบริการ 5G และบริการส�ำหรับอุปกรณ์ IoT
ส�ำหรับคลื่นความถี่ 26 กิกะเฮิรตซ์ เป็นคลื่นความถี่ที่มีความยาวคลื่นในระดับ
มิลลิเมตร (Millimeter-wave band) จะช่วยรองรับความจุโครงข่ายในระดับสูง
และให้บริการการรับส่งข้อมูลในระดับกิกะบิตต่อวินาที จึงท�ำให้ผู้ให้บริการ
สามารถน�ำเทคโนโลยี 5G เข้าไปสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการจับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ
ตัวอย่างบริการ เช่น การควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือระยะทางไกล ระบบรักษา
ความปลอดภัย ระบบการดูแลบ้านแบบอัจฉริยะ เป็นต้น รวมถึงน�ำมาให้บริการ
อินเทอร์เน็ตบ้านแบบไร้สาย (Fixed Wireless Access) ส�ำหรับลูกค้าทั่วไปได้

ปี 2564 จะเป็นปีที่ผู้บริโภคมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น
ทัง้ ในชีวิตประจ�ำวันและการท�ำงานทีเ่ ปลีย่ นไป รวมถึงความนิยมในบริการในรูปแบบ
ออนไลน์แพลตฟอร์มทีย่ งั คงสูงขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ จากคอนเทนท์ออนไลน์ และ
เกมออนไลน์ ซึง่ จะช่วยเสริมให้ผบู้ ริโภคมีความต้องการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต
บ้านเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ จากอัตราส่วนครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่ยังอยู่ในระดับปานกลางในอัตราร้อยละ 51 จึงคาดว่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน
จะยังมีโอกาสการเติบโตจากการขยายฐานผู้ใช้บริการได้ต่อเนื่องในปี 2564
อีกทัง้ เทคโนโลยี 5G จะเข้ามาเสริมการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน
แบบไร้สาย (Fixed Wireless Access) ในพื้นทีห่ า่ งไกลซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดเรื่องความ
คุ้มทุน และช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกซึง่ จะช่วยหนุนให้รายได้ธรุ กิจโทรคมนาคมสามารถเติบโต
จะมาจากการเข้าถึงของวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ที่เร็วกว่าที่คาด รวมถึงการแข่งขันในตลาดทั้งการแข่งขันด้านราคาและการท�ำ
แคมเปญส่วนลดโทรศัพท์เคลือ่ นทีซ่ งึ่ บรรเทาลง นอกจากนี้ หากโทรศัพท์มอื ถือ
ที่รองรับ 5G มีระดับราคาเริ่มต้นที่ต�่ำลง จะช่วยสนันสนุนให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้
ในวงกว้าง และเสริมให้อัตราการใช้งาน 5G สูงขึ้น จึงเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้
ผู้ให้บริการสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
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ส�ำหรับการแข่งขันในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน คาดว่าจะยังอยู่ในระดับที่สูง
ต่อเนื่องไปในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการพยายามใช้กลยุทธ์ในการน�ำ
บริการเสริมต่างๆ เพื่อแย่งชิงลูกค้าและป้องกันการไหลออกของลูกค้าเก่า อาทิ
การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและการอัพเกรดอุปกรณ์ให้กับลูกค้า และมุ่งเน้น
ขายพ่วงบริการอืน่ เพิ่มเติม เช่น การเพิ่มจุดติดตัง้ เราเตอร์เพื่อขยายพื้นทีค่ วาม
ครอบคลุมภายในบ้าน อีกทั้งการเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ ซึ่งรวมบริการ
ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้และรักษาระดับ ARP
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจใน 3 ปี
ความก้้ า วหน้้ า ของเทคโลโนโลยีี ใ นยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล ได้้ ส่่ ง ผลต่่ อ พฤติิ ก รรมและ
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคให้้เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะการแพร่่
ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ในปีีที่่�ผ่า่ นมาได้้เป็็นปััจจััยเร่่งให้้ผู้้�บริิโภคต้้องปรัับเปลี่่�ยน
รููปแบบทั้้�งการทำำ�งานและการดำำ�รงชีีวิิตโดยการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลต่่างๆ มาใช้้
เป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญในการปรัับตััวสู่่�ยุุค New Normal ในขณะที่่�ภาคธุุรกิิจ
และอุุตสาหกรรมก็็มีีความจำำ�เป็็นในการปรัับเปลี่่�ยนธุุรกิิจสู่่�กระบวนการดิิจิิทััล
(Digital Transformation) ทั้้�งเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และเพื่่�อพััฒนาสิินค้้า
และบริิการในรููปแบบใหม่่ที่่�หลากหลายและตอบสนองต่่อความต้้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
อุตสาหกรรมสือ่ สารและโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทีม่ บี ทบาทส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ และจะยิ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยน�ำเทคโนโลยีใหม่
มาช่วยพลิกฟืน้ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้กลับมาเติบโตในยุค New normal
โดยเฉพาะการน�ำเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G เข้ามาเป็นพื้นฐานและส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ และ
น�ำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม
เอไอเอสจึงมุ่งมั่นเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์”
(Digital Life Service Provider) ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก
ได้แก่ บริการโทรศัพท์มอื ถือ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง และดิจิทลั โซลูชนั่
อีกทั้งยังมีความตั้งใจที่จะน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดมาน�ำเสนอและ
ให้บริการเพื่อสนับสนุนวิถีชีวติ ของคนไทย รวมไปถึงสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของไทยด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไทย และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก
อย่างยั่งยืน
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การเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักและคงความ
เป็นผู้น�ำด้วยคุณภาพบริการและประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงาน
การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตบนโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ในประเทศไทยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเป็็นผลมาจากราคาโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ประเภทสมาร์์ทโฟน
ที่่�ลดลงเป็็นผลให้้ประชากรสามารถเข้้าถึึงได้้ในวงกว้้าง อีีกทั้้�งการแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 ยิ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�กระตุ้้�นให้้พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนอย่่าง
รวดเร็็วจากความจำำ�เป็็นต้้องใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อเข้้าถึึงแพลตฟอร์์ตดิิจิิทััล
ต่่างๆ เพื่่�อลดผลกระทบจากโควิิด-19 ต่่อการดำำ�รงชีีวิิต เช่่น บริิการธนาคาร
อิิเลคทรอนิิคส์์ (e-banking) อีี-คอมเมิิร์์ซ โมบายเพย์์เม้้นท์์ บริิการสั่่�งอาหาร
บริิการรัับ-ส่่งพััสดุุ วีีดีีโอสตรีีมมิ่่�ง เป็็นต้้น ซึ่่�งบริิการต่่างๆเหล่่านี้้�ได้้เข้้ามามีี
บทบาทที่่�สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการใช้้ชีวิี ติ ประจำำ�วัันและยิ่่�งส่่งผลให้้มีคี วามต้้องการ
ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต
เอไอเอสในฐานะผู้้�ให้้บริิการด้้านโทรคมนาคมชั้้�นนำำ�ของประเทศ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ลงทุุนเพื่่�อพััฒนาเครืือข่่ายโทรคมนาคมและความสามารถในการให้้บริิการ
ด้้วยเทคโนโลยีี 4G และ 5G ซึ่่�งเป็็นการลงทุุนโดยใช้้อุุปกรณ์์โครงข่่ายแบบผสม
ผสานเทคโนโลยีี (Multi-technology) ที่่�รองรัับบริิการทั้้�ง 4G และ 5G ทำำ�ให้้
เกิิดความคุ้้�มค่่าในการลงทุุน เพื่่�อรองรัับปริิมาณการใช้้งาน 4G ที่่�ยัังเพิ่่�มขึ้้�น
ในระยะเวลาอัันใกล้้ และพร้้อมขยายบริิการ 5G เพิ่่�มเมื่่�อมีีความตััองการสููงขึ้้�น
ในอนาคต นอกจากนี้ เอไอเอสจะมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำเพื่อน�ำเสนอสื่อและ
ความบันเทิงที่หลากหลายมิติในยุคใหม่ รวมทั้งการให้บริการที่เข้าถึงความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละรายผ่านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกและดียิ่งขึ้น อีกทัง้
มี เ ป้ า หมายส� ำ คั ญ ในการคงความเป็ น ผู ้ น� ำ ของอุต สาหกรรม โดยมุ ่ ง เน้ น
การบริการและการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ พร้อมด้วยระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ

ในช่วงเริ่มต้นของยุคเทคโนโลยี 5G นั้น เอไอเอสให้ความส�ำคัญที่จะสร้าง
องค์ความรู้ในเชิงเทคโนโลยี และร่วมศึกษาตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี
กั บ พั น ธมิ ต รและคู ่ ค ้ า ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในอุต สาหกรรม เพื่อ เสริม สร้ า ง
ระบบนิเวศของ 5G ที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น
ของเทคโนโลยี 5G ทัง้ ด้านความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล (Speed) ความว่องไว
ในการตอบสนอง (Latency) และความสามารถในการเชือ่ มต่อข้อมูลในปริมาณ
มาก (Massive connectivity) ส่งผลให้สามารถน�ำเทคโนโลยี 5G ไปใช้เพื่อ
เสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ อย่างไม่จำ� กัดให้กบั ผูบ้ ริโภค รวมถึงการใช้งานส�ำหรับ
องค์กร อาทิ การประชุมทางวีดีโอแบบสามมิติ การท�ำงานในระบบคลาวด์
ระบบอัตโนมัติส�ำหรับอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ในระดับ Mission Critical
และสมาร์ทซิตี้/สมาร์ทโฮม/สมาร์ทคาร์ เป็นต้น ส�ำหรับลูกค้าองค์กร เอไอเอส
เตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติ
ในกระบวนการต่ า งๆ ของอุต สาหกรรม รวมถึ ง การจั ด การข้ อ มู ล ลู ก ค้ า
ส�ำหรับองค์กรโดยเฉพาะ โดยมีจุดมุง่ หมายในการใช้ความเชีย่ วชาญและความรู้
ด้านเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจแต่ละประเภท
รวมถึงการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ๆ

ขยายความครอบคลุมของบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน
ความเร็วสูง โดยอาศัยความแข็งแกร่งร่วมจากเครือ
ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส
อิิ น เทอร์์ เน็็ ต บ้้ า นความเร็็ วสูู ง ที่่�มีี คุุ ณ ภาพดีี ไ ด้้ เพิ่่�มความสำำ�คัั ญ และเป็็ น สิ่่�ง
จำำ�เป็็นสำำ�หรัับยุุคดิิจิิทััล ทั้้�งจากความนิิยมในการดููวิิดีีโอสตรีีมมิ่่�ง และการ
เข้้าถึึงคอนเทนต์์และเกมส์์ที่่�มีีความละเอีียดสููง อีีกทั้้�งแนวโน้้มการทำำ�งานจากที่่�
บ้้านที่่�เพิ่่�มขึ้้�นซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งใน New Normal หลัังจากการระบาดของโควิิด-19
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ดัังนั้้�นเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตบ้้านจึึงต้้องเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการรัับส่่งข้้อมููล
ให้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น มีีความเสถีียรที่่�สููง และสามารถรองรัับข้้อมููลในปริิมาณ
ทีเ่ พิ่มขึ้น เอไอเอสจึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขยายเครือข่ายความครอบคลุมของอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ความเจริญได้ขยายตัวไปถึง
โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการ
ในปัจจุบัน ทั้งนี้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงภายในบ้านจะได้ประโยชน์
จากการปรับใช้สญ
ั ญาณ 5G เป็นเพื่อให้บริการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบ
ประจ�ำที่ (Fixed Wireless Access - FWA) ซึ่งสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ในพื้นที่ซึ่งสายไฟเบอร์เข้าถึงได้ยากด้วยต้นทุนที่สูงหรือมีข้อจ�ำกัด
ทางภูมิศาสตร์ในการติดตั้งและบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้จดุ เด่นของ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจ�ำที่คือการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
ติดตั้ง เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออพติกเข้าไปในพื้นที่
แต่ใช้การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ ไร้สายแทน
การขยายเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเป็นการเปิดโอกาสให้เอไอเอส
สามารถขยายเข้าสู่บริการใหม่ๆที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต อาทิ บริการสื่อบันเทิงภายในบ้าน บริการความปลอดภัยในที่พัก
อาศัย รวมไปถึงระบบอัตโนมัติต่างๆภายในที่พักอาศัย เป็นต้น โดยเอไอเอส
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ทั้งส�ำหรับลูกค้ารายบุคคลและครอบครัว เพื่อที่จะตอบการใช้ชีวิตที่ต้องการ
การเชื่ อ มต่ ออย่ า งต่ อเนื่ องตลอดเวลา ด้วยบริการที่ราบรื่น บนอุป กรณ์
เคลื่อนที่หลากหลายประเภท นอกจากนี้ เอไอเอสยังคงต่อยอดการขยายฐาน
ลูกค้าบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายในบ้าน โดยน�ำเสนอบริการกับฐาน
ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันเพื่อน�ำเสนอบริการที่ครบถ้วนในแพ็กเกจเดียว
ทัง้ บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน รวมไปถึงบริการ AIS PLAY
ซึ่งเสนอเนื้อหาวิดีโอและบริการ OTT (Over the Top)
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ผลักดันบริการรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและ
สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และ
เสริมศักยภาพขององค์กร
แม้ว่าบริการอินเทอร์เน็ตได้ถือเป็นส่วนส�ำคัญของชีวิตประจ�ำวัน แต่ความสนใจ
ของผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการเชื่อมต่อ หากแต่อยู่ที่บริการดิจิทัลต่างๆ ที่
ตอบสอบความต้องการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งกล่าวได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยู่
ที่บริการปลายทางมากกว่าเส้นทางที่น�ำไปสู่บริการปลายทางนั้น เอไอเอสจึง
มุ่งหวังที่จะขยายการให้บริการด้านดิจทิ ัลไลฟ์ซึ่งออกแบบให้ตรงความต้องการ
ของผู้บริโภครายบุคคลที่สามารถเลือกสรรตามรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเอง
แบบเรียลไทม์ เช่น วิดีโอสตรีมมิ่ง บริการด้านการเงินในโทรศัพท์เคลื่อนที่ IoT
(Internet of Things) หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ถูกสั่งการได้จากการเชื่อมโยงกับ
อินเทอร์เน็ต ระบบคลาวด์ การให้บริการเกมออนไลน์ บริการดิจทิ ัลมาร์เก็ตติง้
และบริการประกันภัยออนไลน์ เป็นต้น ด้วยแนวคิดในการขยายสู่บริการดิจิทัล
กับฐานลูกค้าในวงกว้างนั้น ต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจทีม่ ปี ระสบการณ์เฉพาะด้าน ร่วมกันสร้างบริการหรือแพลตฟอร์มทีง่ า่ ย
ต่อการใช้งานและสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า และมีรูปแบบการสร้างราย
ได้การให้บริการทีห่ ลากหลาย ทัง้ รายได้ในรูปแบบการสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียม
ไปจนถึงรายได้จากการโฆษณา
ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ประเภทองค์ ก ร เอไอเอสมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการ
ตอบสนองความต้้องการของธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วในการปรัับเปลี่่�ยน
ธุุ ร กิิ จ สู่่�กระบวนดิิ จิิ ทัั ล ในยุุ ค New normal โดยนำำ�เสนอบริิ ก ารที่่�ก้้ า วล้ำำ��
ในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของบริการระบบคลาวด์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในระบบคลาวด์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และด้วยร่วม
ความร่วมมือกับผู้ให้บริการไอซีทีชั้นน�ำ เอไอเอสจะสามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ
สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทีม่ คี วามปลอดภัยและเสถียรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขององค์กร นอกจากนีด้ ว้ ย
ศักยภาพของเทคโนโลยี 5G เพื่อร่วมพัฒนากับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญในแต่ละ
อุตสาหกรรมเพื่อสร้าง Product solution และ Industry solution เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม และเสริมความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึง่ จะช่วย
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
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การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเสริมประสิทธิภาพของ
ธุรกิจและพัฒนาบุคลากรไปอีกขั้น
เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
ของการให้บริการทั้งด้วย 1) Data Analytics การวิเคราะห์ Big data เพื่อใช้
คาดการณ์อนาคต, 2) กระบวนการ RPA (Robotic Process Automation)
หรือการน�ำกระบวนการท�ำงานแบบอัตโนมัติ มาปรับใช้ในงานที่ท�ำเป็นประจ�ำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ 3) การพัฒนาบุคคลากรเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ในล�ำดับแรกเริ่มจากการบริหารจัดการคุณค่าของลูกค้า (Customer Value
Management หรือ CVM) โดยการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการ
วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล ซึ่งลูกค้าจะได้รับบริการตรงกับความต้องการในช่อง
ทางทีเ่ หมาะส�ำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเอไอเอสไม่เพียงแต่จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆ ทีเ่ อไอเอสมีอยูแ่ ล้วเท่านัน้ แต่ยงั สามารถน�ำ
เสนอบริการอื่นๆที่หลากหลายจากพันธมิตรเพื่อสามารถเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าที่มีความซับซ้อมมากยิ่งขึ้น ประการที่สอง เอไอเอสจะผนวกรวม
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น RPA, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI)
และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning หรือ ML) เพื่อปรับปรุงการบริการ
ลูกค้าและกระบวนการท�ำงานภายใน โดยระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเติมเต็ม
ความสามารถของบุคคลากรทัง้ ในการเสริมประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดของ
บุคคลากร อีกทั้งยังสามารถให้บริการแบบ On-demand โดยไม่มีข้อจ�ำกัดใน
ด้านเวลา นอกจากนี้การผนวกรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจะช่วยให้เอไอเอส
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนได้อีกด้วย ท้ายที่สุด บุคลากรยังคงเป็นหัวใจ
ส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้นท่ามกลางการแข่งขัน
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เอไอเอสจึงเน้นย�้ำให้พนักงานเตรียมรับมือต่อการ
เติบโตในอนาคต พร้อมสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้เปิดสถาบัน เอไอเอส อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ (AIS Innovation
Center) ซึง่ เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรูด้ จิ ิทลั ซึง่ เปิดสอนหลักสูตรทีห่ ลากหลาย
และเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะของบุคลากรได้เป็น
อย่างดี การเสริมสร้างความแข็งแกร่งดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรของเอไอเอส
จะพร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการท�ำงานและเข้าสูเ่ ป้าหมายโดย
รวมของการเป็น ‘ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ในการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์นั้น เอไอเอสมีทรัพย์สิน
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ
1) สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม ส�ำนักงานบริการ
ลูกค้า อาคารส�ำนักงาน ที่ดิน
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
รวมถึงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทต่างๆ
3) สัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับทีโอที และการท�ำสัญญาเชิงพาณิชย์ทาง
ธุรกิจกับ กสท. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของทรัพย์สิน
หลักที่มีสาระส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้

1) สินทรัพย์ถาวร ของเอไอเอสและบริษัทย่อย
ลักษณะกรรมสิทธิ์

ประมาณอายุ
การใช้งาน (ปี)

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ

2 - 20

244,533

กลุ่มบริษัทมีกรรมสิทธิ์
ภายใต้สินทรัพย์สิทธิการใช้

1 - 12

70,503

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำ�เนินงาน

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ

5 -10

11,934

โครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคมและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ

-   

4,266

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชีสะสม
รวม - สุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

5,774
337,010
(155,769)
181,241

ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของเอไอเอสและบริษัทย่อยตามตารางข้างต้น ได้รวมสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินไว้ภายใต้สินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยมีสัญญา
ที่ส�ำคัญดังนี้
• สัญญาเช่าและบริการส�ำหรับที่ท�ำการส�ำนักงาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน
• สัญญาบริการ เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
• สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม
• สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม เป็นต้น
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2) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ปัจจุบัน เอไอเอสและบริษัทย่อยมีการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
2G, 3G, 4G และ 5G และบริการทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ ภายใต้
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส�ำนักงาน กสทช. ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบ
กิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ ห นึ่ ง ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
แบบที่สอง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ใบอนุญาต
ให้ บ ริก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบที่ ห นึ่ ง ใบอนุ ญ าตการให้ บ ริก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
เกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สองที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็็นของตนเอง โดยมีีขอบเขตและเงื่่�อนไขการอนุุญาตเป็็นไปตาม
ประกาศของ กสทช.
นอกจากนี้ กลุ ่ ม บริษั ท ได้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บั ต รเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการด�ำเนินธุรกิจด้านธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (Mobile Money) ซึ่งรวมถึงการขายบัตรเติมเงินบนระบบเติมเงิม
และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)

สรุปใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
ใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่

ค่าธรรมเนียม

วันที่ ได้รับใบอนุญาต

อายุใบอนุญาต

วันสิ้นอายุใบอนุญาต

ชำ�ระค่าธรรมเนียม
การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถีุ่ตามอัตรา
และระยะเวลา
ที่ กสทช. กำ�หนดไว้
ในหลักเกณฑ์และวิธี
การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่

7 ธ.ค. 2555

15 ปี

6 ธ.ค. 2570

30 มิ.ย. 2559

15 ปี

30 มิ.ย. 2574

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x15 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของจำ�นวนประชากรภายใน 4 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 8 ปี

25 ธ.ค. 2558

18 ปี

15 ก.ย. 2576

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x5 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของจำ�นวนประชากรภายใน 4 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 8 ปี

21 ก.ย. 2561

15 ปี

15 ก.ย. 2576

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 100 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มโี ครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ มืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนี้ (1) ครอบคลุมพื้นที่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 50%
ของพื้นที่ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต (2) ครอบคลุมพื้นที่เมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่
นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 50% ของจำ�นวน
ประชากรทั้งหมดในแต่ละจังหวัด ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
• จัดให้มโี ครงข่ายโทรคมนาคม โดยใช้เทคโนโลยี IMT-2020 (5G) ครอบคลุม
พื ้ น ที ่ ใ นเขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ไม่ น ้ อ ยกว่ า 50% ภายใน 1 ปี
เพื่อรับเงื่อนไขการชำ�ระค่าคลื่นงวดที่ 2-7 ในปีที่ 5-10

21 ก.พ. 2563

15 ปี

20 ก.พ. 2578

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x10 เมกะเฮิรตซ์

15 ม.ค. 2564

15 ปี

14 ม.ค. 2579

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 1200 เมกะเฮิรตซ์

กำ�หนดรับมอบภายใน
กุมภาพันธ์ 2564

15 ปี

15 ปีหลังจาก
ได้รับใบอนุญาต

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x5 เมกะเฮิรตซ์

กำ�หนดรับมอบในช่วง
ไตรมาส 2 ปี 2564*

15 ปี

15 ปีหลังจาก
ได้รับใบอนุญาต

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x15 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจำ�นวนประชากรภายใน 2 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 4 ปี
สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x10 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจำ�นวนประชากรภายใน 4 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 8 ปี

*วันรับใบอนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับก�ำหนดการของกสทช.

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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3) สัญญาเชิงพาณิชย์
การท�ำสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับทีโอที

การท�ำสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับกสท.

1. สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
ผู้ทำ�สัญญา
เอดับบลิวเอ็น

สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม

ลักษณะสำ�คัญ
และเงื่อนไข

ผลประโยชน์ตอบแทน

อายุสัญญา

หมดอายุ

เป็นการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
(roaming) บนคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์
จำ�นวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์ ของทีโอทีตามเงื่อนไขที่
กำ�หนดไว้ในสัญญา

ชำ�ระค่าตอบแทนในอัตรา
ต่อจำ�นวนผู้ใช้บริการ
เป็นรายเดือนตามที่กำ�หนดไว้
ในสัญญา

7 ปี 5 เดือน

3 ส.ค. 2568

เอสบีเอ็น

ลักษณะสำ�คัญ
และเงื่อนไข
เป็นผู้ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมแก่
ทีโอที เพื่อให้ทีโอทีนำ�ไปใช้ในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 2100
เมกะเฮิรตซ์ของทีโอที

เอดับบลิวเอ็น

ลักษณะสำ�คัญ
และเงื่อนไข

ผลประโยชน์ตอบแทน

อายุสัญญา

หมดอายุ

เป็นการใช้บริการเสาโทรคมนาคมจาก กสท. และ
กสท. ตกลงใช้บริการพื้นที่และบริการบำ�รุงรักษา
เสาโทรคมนาคมจากเอดับบลิวเอ็น

ชำ�ระค่าตอบแทนค่าใช้บริการ
เสาโทรคมนาคมและค่าตอบ
แทนอื่นๆ เป็นรายเดือน

5 ปี

15 ก.ย. 2568

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

2. สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม
ผู้ทำ�สัญญา

ผู้ทำ�สัญญา

ผลประโยชน์ตอบแทน

อายุสัญญา

เอสบีเอ็นได้รับค่าเช่าเครื่อง
7 ปี 5 เดือน
และอุปกรณ์จากทีโอทีตาม
อัตราและปริมาณการใช้งานที่
กำ�หนดไว้ในสัญญา

หมดอายุ
3 ส.ค. 2568

เอไอเอสมี ก ารลงทุ น ในบริษั ท ย่ อ ยและบริษั ท ร่ ว มเพื่อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ของเอไอเอส และเพื่อ ประกอบธุ ร กิ จ อื่ น
ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจของเอไอเอส โดยมีการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งเพื่อท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และก�ำหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และการประชุม
ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง

3. สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม
ผู้ทำ�สัญญา
เอดับบลิวเอ็น

ลักษณะสำ�คัญ
และเงื่อนไข

ผลประโยชน์ตอบแทน

เป็นการใช้บริการเสาโทรคมนาคมจากทีโอที และที ชำ�ระค่าตอบแทนตามจำ�นวน
โอทีตกลงใช้บริการพื้นที่และบริการบำ�รุงรักษาเสา ที่ใช้งานจริง โดยประมาณ
โทรคมนาคมจากเอดับบลิวเอ็น
การเบื้องต้นรวมมูลค่าสุทธิ
ตลอดอายุสัญญา ประมาณ
28,000 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

อายุสัญญา

หมดอายุ

10 ปี

31 ธ.ค. 2571
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงประจ�ำปี 2563
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการ
บริหารจัดการ และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง ซึง่ จัดท�ำตามแนวทางและข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีรายชื่อปรากฎดังนี้
อุชกุ านนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. นายไกรฤทธิ์
				
และก�ำกับความเสีย่ ง
2. นายสุรศักดิ์
วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง
กรรมการตรวจสอบและกำำ�กัับความเสี่่�ยง
3. นายประสััณห์์ เชื้้�อพานิิช

ที่ดี มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย
ของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ สรุปสาระส�ำคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงส�ำหรับปี
2563 ได้ดังนี้

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 18
ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงเข้าประชุมครบองค์ประชุม
ทุกครั้ง มีนางสุวิมล กุลาเลิศ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง โดยรายละเอียดการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงในปี 2563 ปรากฏ
ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและก� ำ กั บ ความเสี่ ย ง
ได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนและเชือ่ ถือได้ของงบการเงิน และงบการเงินรวม
ของบริษทั และบริษทั ย่อยทีต่ รวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทัง้ รายไตรมาส
และประจ�ำปี 2563 ซึ่งได้จัดท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยหารือ
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีสอบทานประเด็นทีม่ สี าระส�ำคัญ สอบทานความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ การประมาณการทางบัญชี และการใช้ดลุ ยพินจิ ต่างๆ
ในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยได้สอบถามและใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้การจัดท�ำงบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท มีความเชื่อถือได้
โปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
เที่ยงธรรมตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และทบทวนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุบั น และผ่ า นการอนุ มั ติ โ ดย
คณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง
มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษทั มีการก�ำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและก� ำ กั บ ความเสี่ ย งยั ง ได้ ป ระชุ ม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือ
กันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การตรวจ
สอบข้อมูลที่มีความส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงิน และข้อเสนอแนะต่อระบบ
การควบคุมภายในในกระบวนการจัดท�ำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
ซึ่งส�ำหรับปี 2563 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่มีนัยส�ำคัญ
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คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง มีความเห็นว่า กระบวนการ
จัดท�ำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
ผู ้ ส อบบั ญ ชี มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยไม่ ถู ก จ� ำ กั ด ขอบเขต
ในการตรวจสอบ ซึง่ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง ได้สอบทาน ก�ำกับดูแล และ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุ
สมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งเห็นว่า
ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจท�ำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ ดังเช่นที่
ท�ำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และ
เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบ และข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
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แห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา
ที่กระท�ำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบและก� ำ กั บ ความเสี่ ย งเห็ น ว่ า บริษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ส�ำหรับบางเรื่องที่มี
ข้อโต้แย้งอยูบ่ า้ ง ซึง่ ผูบ้ ริหารเชือ่ ว่าผลการพิจารณาของผูเ้ กีย่ วข้องต่อข้อโต้แย้ง
ดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีต่อบริษัทนั้น ได้ร่วมกับผู้สอบบัญชีให้มี
การเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบ
ถ้วนเหมาะสมแล้ว
4. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยงได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
2563 และพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบของผู ้ ต รวจสอบภายในและผู ้ ส อบบั ญ ชี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ต่อฝ่ายจัดการ โดยได้ติดตามและสอบทานเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้ำขึ้นอีก
รวมถึึ ง การประเมิิ น ตามแบบประเมิิ น ความเพีี ย งพอของระบบการควบคุุ ม
ภายในของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) ซึ่่�งฝ่่ายจััดการจััดทำำ�เอกสารหลัักฐานของกิิจกรรมการควบคุุมภายใน
ประกอบไว้้แล้้วคณะกรรมการตรวจสอบและกำำ�กัับความเสี่่�ยง เห็็นว่่าบริิษััท
มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยไม่พบข้อบกพร่องทีม่ สี าระส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและก� ำ กั บ ความเสี่ ย ง ได้ ส ่ ง เสริม ให้ ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในเพิ่่�มบทบาทการให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อพััฒนาหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้้ก้า้ วไปสู่่� Trusted Advisor เช่่น การจััดทำำ� Workshop ของกระบวนการ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ทีส่ ำ� คัญและมีความเสีย่ งสูง เพื่อให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
และหาแนวทางการก�ำกับดูแลและป้องกันความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการก่อนที่จะ
เกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังมี
การด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องของโครงการ Second Line Roles เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหลักการควบคุมภายในตามแนวทางโมเดลสามด่าน (Three Lines
Model) ซึ่งมุ่งเน้นความส�ำคัญในการเอื้อต่อการก�ำกับดูแลและการบริหาร
ความเสีย่ งทีแ่ ข็งแกร่งให้กบั บริษทั เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านบรรลุวตั ถุประสงค์
ส่งเสริมประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้อย่างทันเวลา นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสี่ยงยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทลั (Digitalization) และน�ำหลักการ Robotic Process
Automation (RPA) มาช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งใช้ Data Analytics
Tool และ Automated Audit Platform (AAP) เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในมีความรวดเร็วและแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น รวมทัง้ ใช้ระบบ Risk Center ในการ
จัดท�ำ Risk Based Audit Approach เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงก่อนที่ความเสีย
หายจะเกิดขึ้นและปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในได้อย่างทัน
ท่วงที นอกจากนี้ ยังได้สง่ เสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท�ำ Workshop
ให้กบั กลุม่ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจต่อประมวลจริยธรรม
ธุรกิจรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ทั่วทั้งองค์กรตระหนักถึง
ความเสีย่ งด้านทุจริตผ่านระบบ E-Learning ซึง่ เป็นหลักสูตรบังคับให้พนักงาน
ทุกคนต้องเข้าเรียนและท�ำแบบทดสอบ เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้สอดคล้อง
ตามประมวลจริยธรรมธุรกิจและ นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�ำผิด
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบและกำำ�กัับความเสี่่�ยง ยัังได้้กำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบ
ภายใน และพิิจารณาทบทวนกฎบััตรของหน่่วยงานตรวจสอบภายในเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี รวมทั้้�งได้้ประชุุมเป็็นการเฉพาะกัับหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในอย่่าง
เป็็นอิิสระ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินกิิจกรรมตรวจสอบภายใน และบทบาทในการ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เป็็นที่่�ปรึึกษาของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ในด้้านระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง ระบบการควบคุุมภายใน และการปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบ
และกฎหมาย รวมถึึงการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการทุุจริิต เป็็นไปอย่่างมีีอิิสระ
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดโดยเปรียบเทียบ
กับตัววัดประสิทธิภาพที่ได้ตั้งไว้
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี 2564 ที่จัดท�ำขึ้นตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและใช้หลักการ
ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฎิบัติงานที่
เป็นจุดควบคุมที่ส�ำคัญในเชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกัน
การทุจริตและตรวจประสิทธิผลของระบบการประเมินการควบคุมโดยตนเองของ
ฝ่ายจัดการ รวมถึงได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
ความเพียงพอของบุคลากร ความรูค้ วามสามารถของบุคลากร และการพัฒนา
ทักษะบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงมีความเห็นว่า ระบบการตรวจ
สอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีความเป็นอิสระ
แผนงานตรวจสอบประจ�ำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสีย่ งของบริษทั และ
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของ
บริษัทในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงได้สอบทาน
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งหมดจ�ำนวน 5 ครั้ง ในปี 2563 เพื่อสอบทานความเหมาะสมของระบบการ
ประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมความเสี่ยง ระบบการติดตาม และการ
รายงานความเสีย่ ง นอกจากนี้ ได้สอบทานการปรับปรุงนโยบายบริหารความเสีย่ ง
องค์์กร (Enterprise Risk Management Policy) ให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐาน
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COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management Integrating with
Strategy and Performance ก่่อนที่่�คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะนำำ�เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และได้สอบทานคู่มือการบริหารความเสี่ยง
องค์กร (Enterprise Risk Management Manual) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทัง้
ได้ทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับ
ความเสีย่ ง (Risk Capacity) รวมถึงช่วงเบีย่ งเบนของผลการปฏิบตั งิ านทีย่ อมรับได้
(Tolerance) ของความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการระบุความเสี่ยงใหม่ๆ
ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ความเสี่ ย งและการเปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ ของบริษั ท และ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และให้ใช้ Data Analytic ในการวิเคราะห์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
และความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
6. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ำกับความเสี่ยงได้สอบทานและก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูล
การทุจริต การกระท�ำผิด และ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยจากการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ขึ้นในปี 2563 จ�ำนวนทัง้ หมด
11 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาข้อร้องเรียน และผลการสอบข้อเท็จจริง
ตามกระบวนการของบริษทั รวมถึงความมีประสิทธิผลของช่องทางการร้องเรียน
ซึ่งหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยงเห็นว่า การจัดการข้อร้องเรียนในปัจจุบันมีความเหมาะสม
เป็นธรรม มีประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลที่ดีและ Fraud
Risk Management Policy ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบ ซึ่งมีมูลค่าไม่เป็นสาระส�ำคัญ
และได้น�ำมาปรับปรุงเพื่อก�ำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
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7. การก�ำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ
การคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงได้สอบทานการ
ปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งมีความเห็นว่า บริษทั มีการปฏิบตั ิ
ตามภาระหน้าที่ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการ
คอร์รัปชั่น
8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2564 โดยจากการจัดประกวดราคา และ
พิจารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี ทักษะความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชีตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีและข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงมีมติเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี
2564 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงยังได้พิจารณา
รายการใช้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
(Non-Audit Services) ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ
9. การประเมินผลการปฏิบัติห น้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและก� ำ กับ
ความเสี่ยงมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยการประเมินตนเองแบบ
รายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยผลการประเมินแสดงได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
ได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง โดยยึดมัน่ บนหลักการของความถูกต้อง ระมัดระวัง
รอบคอบ โปร่งใส และมีความเป็นอิสระเที่ยงธรรมอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อจ�ำกัด
ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียมกััน
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10. การสอบทานกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกั บ ความเสี่ ย ง
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติที่ดี และเป็นไปตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
แนวปฏิบัติที่เป็นสากล
โดยสรุ ป ในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบและก� ำ กั บ ความเสี่ ย ง
เห็นว่า คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตลอดจนผู้บริหารของบริษัท
มีจริยธรรมและความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั
อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยได้ให้ความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่
รัดกุมเหมาะสม

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
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นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เอไอเอสและ
บริษัทในกลุ่ม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้ง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
เอไอเอสได้จดั ท�ำและประกาศใช้นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
แบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Policy: ERM Policy)
และมีการด�ำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร
และระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) โดยปัจจุบันโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ของเอไอเอส มีองค์ประกอบหลัก ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(Enterprise Risk Management: ERM)

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management: BCM)

การบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจ
(Business Risk Management)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
(Fraud Risk Management)
ความเสี่ยงด้านทุจริต
(Fraud Risk)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk Management)
เอไอเอสมีการพิจารณาประเด็นส�ำคัญในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนตามแนวทาง
การบริหารความเสีย่ ง ได้แก่ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk: O) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial
Risk: F) และความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
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โดยบริษัทมีการจ�ำแนกรายละเอียดภายใต้การพิจารณาความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Environment Social
and Governance Risk) ซึ่งเป็นหัวข้อส�ำคัญที่บริษัทจะพิจารณาภายใต้ความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
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กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส

กระบวนการบริห ารความเสี่ ย งของเอไอเอส ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การบริห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐานสากลของ COSO ERM 2017: Enterprise Risk
Management Integrating with Strategy and Performance โดยประยุกต์ใช้กับการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
ซึ่งประกอบด้วย

7

ติดตามและรายงานผล
อย่างสม�่ำเสมอ

6

1

ก�ำหนด
กิจกรรมควบคุม

กรอบโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของเอไอเอส

5

ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง

ก�ำหนดวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย

2

ระบุเหตุการณ์
หรือปัจจัยเสี่ยง

4

การจัดล�ำดับความเสี่ยง
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ประเมินความเสี่ยง

1. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในระดับองค์กร และหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งก�ำหนดโดย
คณะกรรมการบริษทั และมีการทบทวนความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายในการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกปี
2. การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น
กระบวนการท�ำงาน บุคลากร และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความต้องการของ
ลูกค้า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบต่างๆ
เป็นต้น
3. การประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย ง โดยพิจ ารณาจาก 2 มุ ม มอง ได้ แ ก่
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ร่วมกับโอกาสที่จะเกิดของ
ความเสีย่ งนัน้ ๆ และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของความเสีย่ ง
ใดๆ ที่อาจส่งผลต่ออีกความเสี่ยงหนึ่ง
4. การจัดล�ำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความส�ำคัญของเหตุการณ์และ
ปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญและมีโอกาสท�ำให้องค์กรต้องเกิดความ
เสียหาย
5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง ตามแต่ละระดับของความเสี่ยงด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด�ำเนินการ
6. การก�ำหนดกิจกรรมควบคุม หรือแผนงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
7. การติดตามและการรายงานความเสี่ยง ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการตาม
กิจกรรมควบคุมที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำ
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บทบาทหน้าที่ ในการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Executive Officer)

ผู้บริหารสายงาน

พนักงาน
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การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริห ารความเสี่ ย งโดย
รวมขององค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมายการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
appetite and tolerance) รวมทั้งพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Key risks and mitigation plan) และส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Section)

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้สนับสนุนการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวมเพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบและแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีก่ ำ� หนดไว้ รวมถึงท�ำหน้าทีส่ อบทาน
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าทีก่ ำ� กับให้ฝา่ ยจัดการมีการบริหารและจัดการความ
เสีย่ งอย่างเหมาะสมทัง้ ในระดับองค์กรและระดับปฏิบตั งิ าน รวมถึงติดตามสถานะ
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงจากแต่ละสายงาน
และมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีการประชุมเป็นราย
ไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นความเสีย่ งใหม่ ประเมินระดับความเสีย่ งพร้อมทัง้
พิจารณาความสัมพันธ์จากผลกระทบของความเสีย่ งแต่ละเรื่อง ทบทวนระดับของ
ความเสีย่ งเดิมที่ได้ระบุไว้แล้ว และติดตามความส�ำเร็จของการบริหารความเสีย่ ง
โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยง
ต่างๆ และผลส�ำเร็จของตัววัดผลทีเ่ ชือ่ ถือได้จากการปฏิบตั งิ านตามแผนงานนัน้
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คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งได้ น� ำ เสนอผลการบริห ารความเสี่ ย ง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อให้มีการติดตาม
อย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสามารถ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ โดยในปี 2563 เอไอเอส มีแผนพัฒนา
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจพร้อมไปกับการก�ำหนดเป้าหมาย
ทางธุรกิจให้กับพนักงานในหลายระดับชั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

กรอบที่บริษัทก�ำหนด พร้อมน�ำส่งข้อมูลให้หน่วยงานบริหารความเสีย่ ง รวมทั้ง
จัดการระบบควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Section)
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานใน
การน�ำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกรอบที่ก�ำหนด
ประสานงานให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกับการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งจัดท�ำและน�ำเสนอแผนงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee:
RMC) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เอไอเอสได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อป้องกัน
ตรวจสอบ รายงานและบริหารจัดการประเด็นเรื่องทุจริต โดยนโยบายฉบับนี้ได้
ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งจากการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ
1.การป้องกัน เป็นการระบุ ประเมิน ทบทวนและตอบสนองต่อการทุจริตที่
อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับชั้นตระหนักถึงปัญหา
และความส�ำคัญของการรายงานเหตุทจุ ริต การฉ้อโกงและการประพฤติมชิ อบ
2.การตรวจสอบ เป็ น การตรวจและสอบสวนการประพฤติ มิ ช อบหรือ
การทุจริตใดๆ หรือเหตุที่อันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว
3.การตอบสนอง เป็นการด�ำเนินการกระบวนการสอบสวนรวมถึงกระบวนการ
ลงโทษ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท�ำหน้าที่ก�ำหนดกลยุทธ์ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน โดย
ค�ำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) อีกทั้งเป็นเจ้าของความ
เสี่ยงที่แท้จริง (Ultimate Risk Owner) ของประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดของ
บริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
ผู้บริหารสายงาน
ผู้บริหารสายงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
รวมทัง้ สือ่ สารให้พนักงานภายในสายงานมีความเข้าใจกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานตาม
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พนักงาน
พนักงานมีหน้าที่ในการเรียนรู้และตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญในการบริหารความ
เสี่ยง โดยน�ำนโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้กับ
การท�ำงานประจ�ำวัน

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

ทั้ ง นี้ เอไอเอส มี เ ป้ า หมายส� ำ คั ญ คื อ กรรมการ ผู ้ บ ริห ารและพนั ก งาน
พึงตระหนักถึงความเสีย่ งของการเกิดการทุจริต รวมถึงการแจ้งเตือนเหตุตา่ งๆ
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทันที และให้ความร่วมมือในการสอบสวนเรื่อง
ทุจริตอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เอไอเอสได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk Management Committee: FRMC) เพื่อท�ำ
หน้าที่ก�ำกับดูแลนโยบายและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต
รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
เพื่อท�ำการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

การสร้างวัฒนธรรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

นอกเหนื อ จากการก� ำ หนดกรอบการแนวทางการบริห ารความเสี่ ย ง
ทั่วทั้งองค์กรและบทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับแล้ว เอไอเอสยังมุ่ง
ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเอไอเอสด�ำเนินมาตรการ
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ดังนี้
• ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยง
และขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง โดยเผยแพร่ผ่าน อินทราเน็ต
เพื่อให้พนักงานสามารถท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงได้
• จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับสายงาน ครอบคลุม
ถึงกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
• สือ่ สารผ่านการจัดงานประกาศผลประกอบการทุกครึ่งปี เพื่อให้พนักงาน
ทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกันและรับทราบทิศทางและอุปสรรค/ความ
ท้าทาย ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว
• ให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารความเสี่ยงกับพนักงาน โดยจัดท�ำเป็น
เอกสารน�ำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่บน อินทราเน็ต
• เน้นย�้ำและให้ความส�ำคัญการจัดท�ำกระบวนการบริหารความเสี่ยงควบคู่
กับการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ กล่าวคือ เมื่อหน่วยงานมีการวางแผนกลยุทธ์
ใหม่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องวิเคราะห์ถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้นจากการด�ำเนินกิจกรรมใดๆ และรายงานต่อผูบ้ ริหารสายงาน เพื่อระบุ
แนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์น้ันได้ รวมถึงผนวก
เรื่องการจัดการความเสี่ยงอยู่ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ
และการประเมินผลปฏิบัติงาน
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management)

เอไอเอสน�ำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการด�ำเนินงาน
ตามหลักมาตรฐานสากลทางด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้เพื่อ
เตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ เช่น กรณีทเี่ กิดภัยพิบตั ิ ภัยธรรมชาติ
หรือเหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความควบคุม ซึ่งเหตุการณ์ดัง
กล่าวอาจส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และอาจ
ก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากร ซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการธุรกิจที่ส�ำคัญ (Critical Business Process) ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมถึงบริษัทต่างๆ ในกลุ่มเอไอเอส และบริษัทในเครือ โดยก�ำหนด
ให้มนี โยบายและคูม่ อื การบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ และให้มคี ณะกรรมการ
บริหารภาวะวิกฤติ (Crisis Management Committee) ที่ประกอบด้วยผู้
บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประธาน มีหน้า
ที่รับผิดชอบและอ�ำนาจตัดสินใจในช่วงสภาวะวิกฤติ ตั้งแต่การตอบสนองต่อ
สถานการณ์ รวมถึงก�ำกับดูแลให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จ�ำเป็น
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
เพือ่ ให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน
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การออกแบบ
และจัดท�ำแผน

กระบวนการบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

การฝึกซ้อม
ตามแผน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

1. การออกแบบและจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ:
น�ำเป้าหมายด้านการบริหารความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจของกระบวนการ
ธุรกิจหลัก มาออกแบบและจัดท�ำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สามารถรองรับ
ภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business
Impact Analysis: BIA) ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยงของเหตุการณ์
ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้น เพื่อระบุบริการหรือกระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญ และผลกระทบ
จากการหยุดชะงักของบริการหรือกระบวนการดังกล่าว รวมถึงก�ำหนดช่วงเวลา
หยุดชะงักและระดับการด�ำเนินงานที่ยอมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ

กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย
4 กระบวนการหลัก ดังนี้

การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงาน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การน�ำไปปฏิบัติ

2. การน�ำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ:
น�ำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่อนุมัติแล้วไปด�ำเนินการตามที่ระบุใน
แผนงาน และสื่อสารแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมท�ำความเข้าใจ
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอก
ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เพียงพอ
3. การซ้อมแผน และท�ำให้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นปัจจุบัน:
จัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามก�ำหนดเวลาและเป้า
หมายที่ก�ำหนดไว้ พร้อมท�ำการปรับปรุงแผนงาน ให้เป็นปัจจุบัน และรายงาน
ผลการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ต่อผู้บังคับบัญชาผู้รับผิด
ชอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนั้น รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารภาวะวิกฤติให้รับทราบ
4. การทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนือ่ งทางในการด�ำเนินธุรกิจ:
การปรับปรุงแก้ ไขแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและสอดรับกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่ในเวลานั้น
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ภาพรวมการด�ำเนินงานตามกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เอไอเอสด�ำเนินกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระบบงานส�ำคัญต่างๆ โดยพิจารณา
จากความเสี่ ย งของภั ย คุ ก คามต่ า งๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น ทั้ ง ในแง่ ข องโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ และผลกระทบหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เพื่อด�ำเนินการ
จัดท�ำแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจในระดับองค์กร เพื่อรองรับเหตุฉกุ เฉิน
หรือภาวะวิกฤติ ที่อาจส่งผลเสียหายต่ออาคารส�ำนักงาน หรือความสูญเสีย
เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากรของเอไอเอส
การจัดท�ำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับหน่วยงาน จากการประเมิน
ผลกระทบทางธุรกิจหากไม่สามารถด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานได้
เพื่อจัดท�ำแผนความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกระบวนการธุรกิจ
ที่ส�ำคัญของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่องในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า
การจัดท�ำแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมกลยุทธ์และ
ขั้ น ตอนในการกู ้ คื น ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
ของกระบวนการธุรกิจที่ส�ำคัญ ตลอดจนทรัพยากรที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการกู้คืน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้บริการหลักทีส่ ำ� คัญของเอไอเอส
สามารถกลับมาใช้งานได้ตามก�ำหนดเวลาและระดับการด�ำเนินงานที่ยอมรับได้
ของแต่ละบริการ/กระบวนการ
การจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรองรับกระบวนธุรกิจหลัก
(Critical Business Processes) ทีม่ ผี ลกระทบโดยตรงต่อการส่งมอบบริการ
หลัก (Critical Services) และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
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ทุกระดับและพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การจัดท�ำ
แผนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแก้ ไขแผนงานเพื่อให้
มั่นใจในประสิทธิผลของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและเป้าหมายในปี 2564

ด้ า นระบบการบริห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business Continuity
Management System: BCMS) เอไอเอสได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ISO 22301:2012 ในธุรกิจบริการคลาวด์ (Cloud Service) และบริการ
จัดสรรพื้นที่ส�ำหรับการจัดวางหรือติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ในฐานะ
ที่บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยพิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดการบริหาร
ความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง นอก
เหนือจากนี้ บริษทั ยังได้ดำ� เนินการฝึกซ้อมแบบจ�ำลองสถานการณ์ตามแผนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 มีการฝึกซ้อมตาม
สถานการณ์การเกิดภัยคุกคามมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการ
โจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (Denial-of-Service (DoS) attack) ทีศ่ ูนย์จัด
เก็บข้อมูลหลักของบริษทั ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการส่งมอบบริการ
บางประเภท โดยที่เอไอเอสได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อเตรียม
การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะท�ำให้เอไอเอสสามารถให้บริการได้อย่างต่อ
เนื่องตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity plan)
ที่ได้ก�ำหนดไว้

ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีเป้าหมายที่จะประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล ISO
22301:2012 ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัท
สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อประสบกับเหตุการณ์ ไม่คาดคิดต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
ด้านระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เอไอเอส
มีการจัดท�ำกระบวนการบริหารความเสี่ยงและมีการรายงานผลอย่างสม�่ำเสมอ
รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) รวมทัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด�ำเนินการน�ำเสนอข้อมูลทีอ่ าจมีสง่ ผลต่อการ
ด�ำเนินการของกระบวนการทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้ง
หน่วยงานต่างๆทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับประเด็นหรือข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทันต่อเหตุการณ์
นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�ำคัญกับการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework)
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ เพื่อให้การบริหารความเสีย่ ง
มีความทันสมัยและเหมาะสมกับปัจจุบัน
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ปัจจัยเสี่ยง
เอไอเอสตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการบริห ารความเสี่ ย งภายใต้
การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอก

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

1. กระบวนการก�ำหนดและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง

โดยมี ก ารพิจ ารณาปั จ จั ย เสี่ ย งต่ า งๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม หรือ
อาจท�ำให้สูญเสียโอกาสที่ส�ำคัญทางธุรกิจจากหลายๆ ปัจจัย ดังนี้
1. ปั จ จั ย ภายในและภายนอกในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น บุ ค ลากร การ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละกฎระเบี ย บของหน่ ว ยงานก� ำ กั บ
ดู แ ล พฤติ ก รรมและความต้ อ งการของลู ก ค้ า และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท�ำธุรกิจ
2. เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ เช่ น
สถานการณ์ใดๆ ที่เป็นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้เอไอเอสไม่สามารถ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรือ กระทบต่ อ ความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมถึง อุทกภัย การเกิดไฟป่า ภัยธรรมชาติ หรือ โรค
ระบาดต่างๆ
3. เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ปั จ จุบั น และที่ ก� ำ ลั ง จะเกิ ด ขึ้น ในอนาคต ที่ อ าจ
ส่งผลต่อการด�ำเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม
4. การเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ สั ง คม และสิ่ง แวดล้ อ มทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว ที่มีนัยส�ำคัญ
5. สาเหตุ / ที่ ม าที่ ไ ปของเหตุ ก ารณ์ ต ่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้น ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การ
ด�ำเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม
6. โครงการหรือสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เอไอเอสต้องการพัฒนาขึ้น
7. โอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ผู้บริหารและพนักงาน พิจารณาระบุ
ประเด็นความเสี่ยงในระดับองค์กร
และสายงาน

คณะท� ำ งานด้ า นบริห ารความเสี่ ย ง
พิจ ารณาประเด็ น ที่ ถู ก ระบุ ขึ้น มาจาก
แต่ ล ะสายงานเพื่อ ระบุ ค วามเสี่ ย งที่ มี
นัยส�ำคัญระดับองค์กรและน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณา
ก�ำหนดประเด็นความเสี่ยง โดยพิจารณา
ผลกระทบและโอกาสที่ จ ะเกิ ด ขึ้น และ
ก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk
appetite and tolerance) พร้อมก�ำหนด
วิธีการป้องกันและบริหารความเสี่ยงและ
มาตรการในการจั ด การความเสี่ ย งดั ง
กล่าว จากนั้นน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ/ให้ความเห็น
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงต่อเนื่องและปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึน้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถจ�ำแนกเป็นความเสี่ยงดังนี้

2. ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ กฎ ระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานก�ำกับดูแล
เอไอเอสประกอบกิจการภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กสทช.
ซึง่ มีบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะองค์กรผูก้ ำ� กับดูแลการประกอบกิจการของผู้ ได้รบั ใบ
อนุญาต ทั้งนี้ การออกหรือการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับในบาง
กรณีของหน่วยงานภาครัฐ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้ความ
สามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทลดลง และ/หรือ ต้นทุนในการให้บริการสูงขึน้
ทั้ ง นี้ เอไอเอสมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานภาค
รัฐที่ก�ำกับดูแลโดยตรง ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามการออกและเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบอยู่อย่างสม�่ำเสมอเพื่อรายงานและประสานงานกับผู้บริหารและ
หน่วยงานอืน่ ๆ ในองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องให้รบั ทราบอย่างทันท่วงทีและพร้อมต่อการ
ตอบสนอง รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ได้รับข้อมูลผลกระทบจากการออกกฎระเบียบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ในกรณีที่มี
กฎระเบียบ ที่จะประกาศเพื่อใช้บังคับในอนาคตและอาจกระทบสิทธิของกลุ่ม
เอไอเอส เอไอเอสจะส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างสม�ำ่ เสมอ
ซึ่งในกรณีที่เห็นว่ากฎระเบียบนั้นๆ กระทบสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม อาจจะพิจารณาฟ้องร้องเพื่อให้เพิกถอนการประกาศใช้ ตลอดจน
เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

การดำ�เนินธุรกิจ รายได้และต้นทุน
และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ
ในอดีตเอไอเอสประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้สัญญาอนุญาต
หรือสัมปทานกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีข้อก�ำหนดให้ต้องโอนทรัพย์สินที่
ได้ลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบกิจการให้แก่คู่สัญญาภาครัฐ ตลอดจนน�ำส่ง
ส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราที่ก�ำหนด ซึ่งที่ผ่านมาเอไอเอสมีข้อพิพาทหลายคดี
อันเกิดจากการตีความข้อสัญญาที่ไม่ตรงกัน เช่นเรื่องส่วนแบ่งรายได้ เป็นต้น
รวมทั้งในบางกรณี กสทช. ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�ำสั่งที่ส่งผล
ต่อการประกอบธุรกิจหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ที่อาจท�ำให้ ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ หรือส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจและ/หรือรายได้ของบริษัท และ/หรือต้นทุน
ในการให้บริการสูงขึ้น ซึ่งในหลายกรณีเอไอเอสได้ใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อ
ให้พิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายในการด�ำเนินการต่างๆ ของ กสทช.
(ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ตามรายงานหัวข้อ ข้อพิพาททาง
กฎหมาย)
เอไอเอสมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้บริษัทในฐานะคู่สัญญาได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่
เกี่ยวข้อง หากมีประเด็นข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ก็จะด�ำเนินการเจรจาหาข้อยุติโดย
เร็ว ซึ่งหากไม่ประสบผล ข้อพิพาทนี้จะเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดย
คณะอนุญาโตตุลาการตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาฯ ตลอดจนศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจ
เพื่อพิจารณาตัดสินให้เป็นที่ยุติต่อไป
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

ฐานะการเงินและภาพลักษณ์
ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศและภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเอไอเอส เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการ และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั ผูใ้ ช้บริการ จ�ำเป็น
ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง
ขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้อาจมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทาง
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งที่เกิดจากความ
ซับซ้อนของเทคโนโลยีเอง และความรูค้ วามสามารถของพนักงานทีจ่ ะต้องได้รบั
การพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความบกพร่องของระบบที่อาจ
เปิดโอกาสให้ผู้ ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบหรือจากภัยคุกคาม
ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ
• ระบบความปลอดภัยของสารสนเทศหากไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ โดยเฉพาะความปลอดภัยของข้อมูล
ส�ำคัญ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ
• ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ เช่น การก่อกวนเครือข่าย (DDoS Attack)
การปลอมหน้าเว็บไซต์ (Phishing) การติดตั้งโปรแกรมประสงค์ร้าย
(Malware/Virus) เป็นต้น อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจได้
เอไอเอสมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าเอไอเอสสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ได้ ดังนี้
• การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพระ
ราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
051
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• ขยายและพัฒนาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศให้ครอบคลุม
ระบบงานที่ส�ำคัญของบริษัท
• เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ เช่น ก�ำหนด
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญในระบบ ปรับปรุงพื้นที่ท�ำงานที่มีการเข้าถึง
ข้อมูลของลูกค้าเป็นแบบปิด สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Awareness) แก่พนักงานทุกระดับชั้น
• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน การหยุดชะงัก
ทางธุรกิจและ/หรือระบบ สารสนเทศ
ของบริษัท และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง
จากการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ให้บริการต่างก็มุ่งขยาย
โครงข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถส่งมอบบริการได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง
รวมทั้งการเสนอโปรโมชั่นที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเสนอแพ็กเกจการใช้งาน
ข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบไม่จำ� กัดปริมาณ (Unlimited package) และการเสนอ
โปรโมชั่นพร้อมดีไวซ์ที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ ท�ำให้เกิดการแข่งขัน
ทางด้านราคามากขึ้น
เอไอเอสมีแผนจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• เป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมในการน�ำเสนอรูปแบบบริการใหม่ด้านดิจิทัลไลฟ์
ภายใต้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับลูกค้า
• การขยายโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Fixed Mobile Convergence (FMC) เพื่อน�ำเสนอ
บริการทีล่ กู ค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

• การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของบริก ารหลั ง การขายเพื่อ รั ก ษาฐานลู ก ค้ า
เดิ ม และดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า ใหม่ โดยเฉพาะการเสนอสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ ซเรเนด
(Serenade Privileges Program) บริษัทได้ก�ำหนดกลยุทธ์พัฒนา
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละมู ล ค่ า ของเซเรเนดในหลายด้ า น เช่ น ขยายพื้น ที่
ให้บริการลูกค้าเซเรเนด การเสนอส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์พิเศษแก่
ลูกค้าเซเรเนด ขยายสิทธิประโยชน์การให้บริการแก่ลกู ค้าเซเรเนดโดยร่วมกับ
พาร์ทเนอร์ชื่อดังด้านต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ท่องเที่ยว เอนเตอร์เทนเมนท์
• การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารลู ก ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางการบริก าร
ด้วยตนเอง (Self-service) ผ่านทางแอปพลิเคชั่น myAIS เพื่อให้ลูกค้า
สามารถท�ำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการพัฒนาระบบ AIS
Point เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์ ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
• พัฒนากลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษั ท ให้ ต รงตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมาย
โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Advanced Analytics Tools)
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน ส่วนแบ่งการ
ตลาด ภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

3. ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี อั น กระทบต่ อ พฤติ ก รรม
ของผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล
ในปัจจุบันเอื้อให้เกิดสินค้าบริการในรูปแบบใหม่ๆ จากผู้ให้บริการหน้าใหม่
ทีท่ ำ� ธุรกิจต่างรูปแบบ มีการใช้ประโยชน์จากช่องทางดิจิทลั ออนไลน์เข้าถึงลูกค้า
มีรูปแบบการท�ำธุรกิจ (Business model) ที่มีโครงสร้างต้นทุนต�่ำกว่าธุรกิจ
ในรูปแบบเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าในการใช้สินค้า
และบริการด้วยลูกค้ามีทางเลือกกว้างขวางในโลกดิจิทัล ส�ำหรับบริการใน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

รูปแบบใหม่ๆ ส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวต่อความท้าทายนี้และพัฒนาแผนการ
ด�ำเนินธุรกิจเพื่อรักษาฐานลูกค้า สามารถสร้างการเติบโตของรายได้ และรักษา
การเติบโตในระยะยาว
โดยเอไอเอสมีแผนจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ก�ำหนดกลยุทธ์ทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี
• พัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น การ
เลือกใช้สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ติดตั้งช่องทางการให้บริการ
ผ่าน AI หรือ Chatbot การประยุกต์ใช้กระบวนการท�ำงานอัตโนมัติโดย
หุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) ในการให้บริการลูกค้า
• น�ำเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบใหม่ที่ให้มูลค่าเพิ่มเพื่อลดความซับซ้อนและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดลูกค้า
• เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่อง
มือ Data Analytics เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ รงตามความต้องการ
ของลูกค้าอย่างเหมาะสม
• พัฒนาระบบโครงข่ายการให้บริการ ระบบการบริการลูกค้าและระบบสนับสนุน
ให้อยู่บนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คลาวด์เทคโนโลยี
• พัฒนาการเติบโตในธุรกิจลูกค้าองค์กร (Corporate) และธุรกิจดิจิทัล
คอนเทนต์ (Content) เช่น ขยายการให้บริการเกี่ยวกับ IoT พัฒนาระบบ
Cloud Business Ecosystem
• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
เพื่อให้พร้อมส�ำหรับการด�ำเนินการหรือสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท
• ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยแสวงหาแนวโน้มและทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอกและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน, ภาพลักษณ์
ชื่อเสียงและส่วนแบ่งการตลาด

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยเพิ่ม
ขึ้นในระยะยาว (Emerging risk)

4. ความเสีย่ งจากการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่ นผ่าน
ไปสู่ยุคดิจิทัล
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจ�ำเป็นต้อง
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถ
ของพนักงานทีจ่ ะให้บริการแก่ลกู ค้าได้อย่างทันท่วงที บริษทั อาจสูญเสียความได้
เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบนั รวมถึงธุรกิจทีจ่ ะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต
เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• สรรหาพนักงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการของบริษัท รวมถึงการ
พัฒนาทักษะใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคต
• ร่วมมือกับสถาบันระดับโลกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพื่อวางรากฐาน
พัฒนาความรู้และเตรียมความพร้อมแก่พนักงานเฉพาะกลุ่มในการด�ำเนิน
ธุรกิจด้านดิจิทัล รวมถึงสืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ (Succession plan)
พร้อมทัง้ การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation)
ไปสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบในระยะยาว (Emerging risk)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

5. ความเสี่ ย งจากการต้ อ งพึ่ง พาบุ ค คลภายนอกในห่ ว งโซ่ อุป ทาน
(Supply Chain)
เอไอเอสต้ อ งซื้ อ อุป กรณ์ โ ครงข่ า ยและสถานี ฐ านจากผู ้ ข ายหลั ก น้ อ ยราย
เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของผู้ขาย ซึ่งรวมไปถึง
การใช้บริการบ� ำรุง รักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐาน ท�ำให้อาจมี
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการ
ได้ตามที่ตกลงไว้ ประกอบกับในปีที่ผ่านมาสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ
ตึงเครียดมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานของ
เอไอเอส ในฐานะที่เอไอเอสมีคู่ค้าที่เป็นบริษัทเอกชนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นหลัก ซึ่งบริษัทคู่ค้าดังกล่าวอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการให้กับเอไอเอสได้ตามที่ตกลงไว้
เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ก�ำหนดนโยบายการจัดซือ้ /จัดจ้าง จากผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริการแบบ Multi-vendor
ส�ำหรับอุปกรณ์และการบริการที่ส�ำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพึ่งพา
ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก
• จัดเตรียมรายชือ่ ผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริการ ทีผ่ า่ นกระบวนการคัดเลือกตามมาตรฐาน
ทีบ่ ริษทั ก�ำหนดเพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการได้ หากผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริการหลัก
ไม่สามารถให้บริการได้
• ควบคุมปริมาณอุปกรณ์สำ� รอง อะไหล่ และ/หรือ สินค้าคงคลัง ให้อยูป่ ริมาณ
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์/สินค้าหลัก
ที่ส�ำคัญ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

ภาพลักษณ์ชื่อเสียง
และส่วนแบ่งการตลาด

ไม่เปลี่ยนแปลง

รายได้ทางการเงิน การหยุดชะงักทาง
ธุรกิจและ/หรือภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

6. ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด� ำ เนิ น งานของบริษั ท ได้ ทั้ ง ในเชิ ง ของโอกาสและอุป สรรค เนื่ อ งด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่มี
ผลกระทบต่อก�ำลังการซื้อของผู้ใช้บริการ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จุบั น การใช้ ง านการสื่ อ สารผ่ า นทางโทรศั พ ท์ ไ ร้ ส าย
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านเสียง หรือการสื่อสารผ่านข้อมูลต่างๆ ถือเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของคนในประเทศ รวมทั้งค่าบริการในการใช้งาน
ที่ผู้ให้บริการก�ำหนดอยู่ในระดับที่สามารถจับจ่ายได้ (Affordable price) ท�ำให้
บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในระดับ
ที่ยอมรับได้
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

รายได้/ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ไม่เปลี่ยนแปลง

7. ความเสี่ ย งจากการหยุ ด ชะงั ก ของระบบการให้ บ ริก ารโครงข่ า ยและ
ระบบงานส�ำคัญ
ด้ ว ยบริก ารโทรคมนาคมเป็ น บริก ารจ� ำ เป็ น พื้น ฐานส� ำ หรั บ การติ ด ต่ อ
สื่อสารของประชาชนและธุรกิจ หากกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ที่ ไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท อาจส่งผล
ให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลักด้านโครงข่าย และเกิดการหยุด
ชะงักทางธุรกิจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่องของการส่งมอบบริการ
ให้ลูกค้าและรายได้ของบริษัท
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เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบบริการให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เอไอเอ
สมีการสร้างระบบส�ำรองที่จ�ำเป็นในบางส่วนเพื่อรองรับ (redundancy) ระบบ
ปฏิบัติงานหลักที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นในการให้บริการลูกค้า รวมทั้งมีการวางแผน
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ
เช่น ด�ำเนินการติดตั้งเสาสัญญาณตามมาตรฐานการออกแบบ EIA-222C ให้
สามารถรองรับความแรงลมในระดับที่สูงกว่าข้อมูลความแรงลมที่เคยเกิดขึ้น
ในประเทศไทย การยกความสูงของสถานีฐานโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากอุทกภัย
ร้ายแรงสุดในปี 2554 เป็นต้น รวมทั้งก�ำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM Policy) ทั้งระดับ
องค์กรและระดับหน่วยงาน โดยให้มีการซักซ้อมและทบทวนแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ
นอกเหนือจากนี้ เอไอเอสได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012 Business Continuity Management
System ในฐานะที่ ได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่าง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยภิบัติ ซึ่งก่อให้
เกิดการบริหารความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้
อย่างแท้จริง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

รายได้ ภาพลักษณ์ชื่อเสียง
และการดำ�เนินการไม่ได้ตามแผนงาน

ไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate change) ถื อ เป็ น ปั ญ หา
ระดับสากล ที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการด�ำเนินการทางธุรกิจทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม ตั้งแต่การดูแลรักษาโครงสร้างและอุปกรณ์โครงข่าย ต้นทุนใน
การให้บริการ ความต่อเนือ่ งของสินค้าบริการในห่วงโซ่อุปทานของบริษทั รวมถึง
ผลในเชิงเศรษฐกิจสังคม อันสืบเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมโิ ลกทีก่ ระทบ
ต่อสภาพการอยูอ่ าศัยและระบบอาหารและเกษตรกรรม นอกจากนี้ การผลักดัน
ของรัฐบาลทั่วโลกและการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่สังคมที่ลดการปล่อยคาร์บอน
(Decarbonization) สร้างให้เกิดความเสีย่ งในการเปลีย่ นผ่าน (Transition risk)
ซึง่ กระทบทัง้ ในด้านต้นทุนการท�ำธุรกิจและมูลค่าของทรัพย์สนิ เพื่อลดผลกระทบ
ในระยะยาว เอไอเอสได้ด�ำเนินการเพื่อลดทอนความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้
• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยก�ำหนดเป้าหมายปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม
• การเลือกใช้และปรับปรุงอุปกรณ์ส่วนต่างๆให้เกิดประสิทธภาพพลังงาน
สูงขึ้นและช่วยลดค่าไฟ
• เพิ่มสัดส่วนการใช้งานพลังงานทดแทนของบริษทั เช่น การติดตัง้ แผงโซลาร์
เพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์บนอาคารดาต้าเซ็นเตอร์และสถานีฐาน
• ด�ำเนินการก�ำจัดซากอุปกรณ์โครงข่ายที่หมดอายุอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิด
การรีไซเคิล รวมถึงโครงการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้งานโทรศัพท์มือถือจากผู้บริโภคเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
• สนับสนุนให้ลูกค้ารับบริการต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับใบ
แจ้งหนี้ (e-statement) การช�ำระค่าบริการ (e-payment) การเติมเงิน
(e-top up) และการรับใบเสร็จ (e-receipt)
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

การหยุดชะงักทางธุรกิจ/ค่าบำ�รุง
รักษาอุปกรณ์ และต้นทุนในการ
ดำ�เนินธุรกิจในระยะยาว

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยเพิ่ม
ขึ้นในระยะยาว (Emerging risk)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

9. ความเสีย่ งจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในวงกว้าง การใช้ชีวิตในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง แต่ความต้องการการใช้งาน
ด้านการสื่อสารและข้อมูลกลับเพิ่มสูงขึ้น บริษัทต้องหาช่องทาง และน�ำเสนอ
สินค้าและบริการในรูปแบบใหม่เพื่อตอบความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลก
ระทบต่อรายได้ทางการเงินของบริษัทโดยตรง นอกเหนือจากนี้การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษัท ท�ำให้รูปแบบการด�ำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
ไปเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก แต่ก็ยังต้องสามารถรักษาระดับการให้บริการ
สินค้าและบริการของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น การเลือกซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบออนไลน์ ทดแทนการให้บริการที่หน้าร้านค้า บริการจัดส่ง
สินค้า ให้บริการข้อมูลผ่าน AI หรือ Chatbot การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ท�ำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) ในการให้
บริการลูกค้า
• น�ำเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบใหม่ที่ให้มูลค่าเพิ่มเพื่อลดความ
ซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และยังเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์
เพื่อดึงดูดลูกค้า
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• น�ำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองการใช้ชวี ิตในรูปแบบ
ฐานวิถชี วี ิตใหม่ ทีเ่ หมาะสมกับลูกค้าทัว่ ไป และลูกค้าองค์กร เช่น การท�ำงาน
จากบ้าน (Work from home) การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
• พัฒนาระบบโครงข่ายสัญญาณ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการ
ใช้งานด้านข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น
• จัดตัง้ ศูนย์แจ้งเหตุ COVID-19 ส�ำหรับภายในบริษทั เพื่อติดตามสถานการณ์
รับแจ้งเหตุ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ก�ำหนดมาตรฐานในการป้องกัน และรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า
อาคาร ก�ำหนดแนวทางการท�ำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วม ก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ที่มาติดต่อจากภายนอก เป็นต้น
• ก�ำหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from
home) ในช่วงที่มีการระบาดของโรค โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของ
พนักงาน ควบคู่ไปกับการรักษาระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน / การหยุดชะงัก
ทางธุรกิจ / ความปลอดภัยของ
พนักงาน

ความเสี่ยงใหม่ในปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

10. ความเสี่ยงจากสินค้าและบริการทดแทนที่อาจจะเกิดขึ้น
การเติบโตอย่างรวดเร็วของการบริการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบข้อความ เสียง
หรือภาพ ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Over the Top – OTT) ทั้งในแง่ของผู้ให้
บริการที่ไม่ตอ้ งลงทุนโครงข่ายสัญญาณเองท�ำให้มตี น้ ทุนทีต่ ำ�่ กว่าในแง่ของการให้
บริการ และในแง่ของผูบ้ ริโภคทีม่ ที างเลือกในการใช้บริการ หรือรับชมบริการจาก
OTT ได้หลากหลายโดยมีคา่ ใช้จา่ ยในการใช้บริการทีต่ ำ�่ หรือบางส่วนสามารถใช้
บริการได้ฟรี นอกจากนี้ แนวโน้มการเกิดขึ้นของการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่
อาจจะสามารถมาทดแทนรูปแบบการให้บริการของบริษัท มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น
เช่น การให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท ที่ต้องมีการลงทุนและพัฒนาด้านโครงข่ายตลอดเวลา รวมทั้ง
การพัฒนาและน�ำเสนอสินค้าและบริการทีย่ งั สามารถสร้างรายได้และตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคให้ ได้มากทีส่ ดุ ท�ำให้บริษทั มีตน้ ทุนในการด�ำเนินการ
สูงกว่าผู้ให้บริการ OTT และ/หรือ ผู้ให้บริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งเอไอเอสมีแผน
จัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ก�ำหนดกลยุทธ์ทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี
• พัฒนาระบบโครงข่ายการให้บริการ ระบบการบริการลูกค้าและระบบสนับสนุน
ให้อยู่บนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คลาวด์เทคโนโลยี
• พัฒนาการเติบโตในธุรกิจลูกค้าองค์กร (Corporate) และธุรกิจดิจิทัล
คอนเทนต์ (Content) เช่น ขยายการให้บริการเกี่ยวกับ IoT พัฒนาระบบ
Cloud Business Ecosystem

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
เพื่อให้พร้อมส�ำหรับการด�ำเนินการหรือสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท
• ศึกษาแนวทางการลงทุน และด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
รายได้ใหม่ให้กับบริษัท
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

รายได้ทางการเงินและขีดความ
สามารถในการแข่งขัน

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยเพิ่ม
ขึ้นในระยะยาว (Emerging risk)

11. ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Risk of Data Privacy)
เอไอเอสด�ำเนินธุรกิจที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งรายบุคคลและลูกค้าธุรกิจจ�ำนวน
มาก และจ�ำเป็นต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุมเพื่อปกป้อง
ความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการเปิดเผยข้อมูลที่มีการร้องขอ
และด�ำเนินการให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act:
PDPA) และ General Data Protection Regulation (GDPR)

055

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

เอไอเอสมีแผนจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• จั ด ตั้ ง Data Protection Office (DPO) เพื่อ เป็ น หน่ ว ยงานกลาง
ที่รับผิดชอบดูแลและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทมีกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุม
• ก�ำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศ
จากภาครัฐสืบเนื่องจากกฎหมายต่างๆ
• ก� ำ หนดกระบวนการจั ด การข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ที่รัดกุม ออกแบบมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และมีการสอบทานอย่าง
สม�่ำเสมอ
• ในกรณีท่ีบริษัทจ�ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานรัฐตาม
ที่ร้องขอ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบอ�ำนาจทางกฎหมายและพิจารณา
เนื้อหาของข้อมูลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด และจะต้องไม่ก่อให้เกิด
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
• มี ก ระบวนการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรีย นจากลู ก ค้ า ในกรณี ที่ มี ข ้ อ มู ล รั่ ว ไหล
หรือได้รับผลกระทบ รวมถึงกระบวนการจัดการและเยียวยา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

ภาพลักษณ์ของบริษัท / บทปรับจาก
หน่วยงานกำ�กับดูแล

ความเสี่ยงใหม่ในปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เอไอเอสมีรายรับและรายจ่ายบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศจากการให้บริการ
ข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) และจากการซื้ออุปกรณ์โครง
ข่ า ยต่ า งๆ ดั ง นั้ น ความผั น ผวนจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ
จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายรับและรายจ่ายของบริษัท
เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• การท�ำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
โดยก� ำ หนดอั ต ราแลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้ า ไว้ ณ วั น ที่ ท�ำ สั ญ ญาเพื่อ การ
ส่งมอบในอนาคตตามจ�ำนวนเงิน สกุลเงิน ในระยะเวลาที่ระบุไว้
• การช� ำ ระค่ า สิ น ค้ า และบริก ารที่ เ ป็ น สกุ ล เงิน ต่ า งประเทศด้ ว ยการใช้
เงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ (Natural Hedge)
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
จากปี 2562

รายได้/ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ไม่เปลี่ยนแปลง
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

รายงานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน
ได้แก่ คุณประสัณห์ เชื้อพานิช ประธาน, คุณสมประสงค์ บุญยะชัย และ
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ
ในปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
สาระส�ำคัญของการปฎิบัติหน้าที่ในปี 2563 มีดังต่อไปนี้
• คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้รับบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมในการก�ำกับ
ดูแลและการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท
• คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนรับทราบความคืบหน้าในการด�ำเนิน
โครงการตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วย
2 โครงการ คืื อ โครงการอุ่่�นใจไซเบอร์์ ซึ่่�งดำำ�เนิิ น งานภายใต้้ ก ลยุุ ท ธ์์
ด้้ า นการส่่ ง เสริิ ม ความเหมาะสมและปลอดภัั ย ในการใช้้ อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต
และสัั ง คมออนไลน์์ เพื่่�อส่่ ง เสริิ ม และปกป้้ อ งคนไทยจากความเสี่่�ยง
ด้้ า นไซเบอร์์ ด้้ ว ยเครื่่�องมืื อ ดิิ จิิ ทัั ล และเพื่่�อความเชื่่�อมั่่�นที่่�มีี ต่่ อ เอไอเอส
ด้้านความปลอดภััยและการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต และโครงการ ทิ้้�ง E-Waste
กัั บ เอไอเอส ซึ่่�งดำำ�เนิิ น งานภายใต้้ ก ลยุุ ท ธ์์ ด้้ า นการลดและกำำ�จัั ด ขยะ

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

อย่่ า งถูู ก วิิ ธีี เพื่่�อเป็็ น การลดและรีี ไ ซเคิิ ล ของเสีี ย จากการดำำ�เนิิ น ธุุ ร กิิ จ
และส่่ ง เสริิ ม ให้้ ค นไทยร่่ ว มกำำ�จัั ด ขยะอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ อ ย่่ า งถูู ก วิิ ธีี โดย
มีี น โยบายให้้ ดำำ� เนิิ น โครงการแบบมีี ก ลยุุ ท ธ์์ แ ละมีี ตัั ว ชี้้�วัั ด ผลได้้ ชัั ด เจน
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
• คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนรับทราบผลการคัดเลือกให้เอไอเอส
เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index)
และดั ช นี ต ลาดเกิ ด ใหม่ (Emerging Market Index) ประจ� ำ ปี 2563
ในกลุ ่ ม อุต สาหกรรมสื่ อ สารโทรคมนาคม และมี น โยบายให้ น� ำ แนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�ำงานในทุกภาคส่วน
ขององค์กร ท�ำให้เกิดแรงขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(นายประสัณห์ เชื้อพานิช)
ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและตลาดผู้บริโภค
ท�ำให้เราเผชิญหน้ากับความท้าทายรวมถึงโอกาสในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง
เช่น การแข่งขันจากธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่อาจกระทบการสร้างรายได้ บริการ
โทรคมนาคมแบบเดิ ม การรั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและปกป้ อ งผู ้ ใ ช้ บ ริก าร
จากภัยไซเบอร์ที่ลูกค้ามีความกังวลเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงและ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
รวมถึงประเด็นด้านสภาวะภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน ส่งผลให้
การด�ำเนินธุรกิจของเราจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงการใช้พลังงานและกระบวนการ
ก�ำจัดของเสียอย่างเหมาะสม ประเด็นเหล่านี้ทวีความส�ำคัญขึ้นทั้งแรงผลักดัน
จากภาครัฐ กลุ่มธุรกิจด้วยกันเอง ผู้บริโภค และเจ้าของแหล่งเงินทุน ทุกวันนี้
การท�ำธุรกิจให้ยั่งยืนส�ำหรับเราจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติ
ให้เกิดผลและสร้างแบบอย่างในฐานะทีเ่ ราเป็นผูใ้ ห้บริการรายใหญ่และมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
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เอไอเอสได้ ก� ำ หนดทิ ศ ทางการท� ำ ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ให้ มี ป ระเด็ น ที่ ชั ด เจน
เพื่อการปฏิบัติให้เกิดผล โดยมองประเด็นต่าง ๆ ทั้งในแง่ความเสี่ยงและโอกาส
ก�ำหนดเป็น “แนวทางกลยุทธ์ 7 ด้าน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุม
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมุ่งพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
การปกป้องระบบสารสนเทศและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การพัฒนา
และดูแลบุคลากรแบบองค์รวม การสร้างคุณค่าในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ชุมชน
และสังคม การส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต
และสังคมออนไลน์ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณคาร์บอน
รวมถึงการลดและก�ำจัดขยะอย่างถูกวิธี

เอไอเอสให้ค�ำมั่นสัญญาว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่า
ในด้านธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนตามแนวทางขององค์์การสหประชาชาติิ
เพื่่�อเป็็นรากฐานในการพััฒนาประเทศและสร้้างคุุณค่่าแก่่สังั คมไทยในทุุกภาคส่่วน
มุ่่�งสู่่�การเติิบโตร่่วมกัันอย่่างอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� สามารถศึึกษารายละเอีียด
การดำำ�เนิินการธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนได้้ที่่�รายงานการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีี 2563 ฉบัับเต็็มที่่� link : https://sustainability.ais.co.th/storage/
sustainability-report/2020/20210225-advanc-srd-2020-th.pdf

เอไอเอสมีคณะกรรมการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน มีหน้าทีพ่ ิจารณานโยบาย กลยุทธ์
เป้าหมายการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน รวมถึงสอบทาน
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายและกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการพั ฒ นาสู ่ ค วามยั่ ง ยื น
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เป็นรายไตรมาส (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 162 หัวข้อ ขอบเขตคณะกรรมการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
การบริหารปัจจัยการผลิต
• การจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร และ
คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
• การจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ตามมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยคัดเลือกคู่ค้าที่มีการพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คำ�นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ผลต่อสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในการทำ�งานตามมาตรฐาน
• การจัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (router) ในหลากหลายระดับราคา
เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
ได้ทั่วถึง

การปฎิบัติการ
• การบริหารจัดการระบบโครงข่าย ระบบสารสนเทศ
และระบบปฏิบัติการต่างๆ
• การสรรหาพื้นที่ตั้งสถานีฐานโดยประเมินผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสถานีฐานและ
โครงข่ายที่ทนทานต่อภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน เช่น ภัยน้ำ�ท่วม
และพายุ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
• การวางโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีคุณภาพ
ที่ดี มีมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมจำ�กัดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้ง
โซล่าเซลล์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การขาย
และช่องทางการจัดจำ�หน่าย
• การวิจัยและพัฒนาสินค้าบริการดิจิทัล
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเติบโต
ของธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต
และสังคมโดยรวม
• การร่วมมือกับคู่ค้าในหลากหลายธุรกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสินค้าบริการ
ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการทำ�ธุรกิจ
ในยุคดิจิทัล
• การรักษามาตรฐานและควบคุมความปลอดภัย
ในงานติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ของผู้รับเหมาช่วง

บริการหลังการขาย
• การให้บริการลูกค้าหลังการขาย
เพื่อสร้างความพึงพอใจ โดยมีช่องทาง
ที่หลากหลาย เช่น เอไอเอสช้อป
คอลเซ็นเตอร์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ
• การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
โดยมีนโยบายและกระบวนการกำ�หนด
การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลลูกค้า
พร้อมจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้า
• การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
โดยจัดกลุ่มตามการใช้งานและความต้องการ
เพื่อนำ�เสนอสิทธิประโยชน์เน้นสร้างความ
สัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ
• การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นธรรม
และมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ ในการเติบโตธุรกิจ
มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม  
สร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
ในการทำ�งาน
• การบริหารระบบบัญชีการเงินที่เป็น
ที่เชื่อถือได้ มีความถูกต้องโปร่งใส มุ่งเน้น
ให้เกิดความมั่นคงทางการเงินเพื่อสนับสนุนการ
เติบโตของธุรกิจ
• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล
และจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ

• การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูล
• การบริหารช่องทางการจัดจำ�หน่ายให้ลูกค้า
• ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
ส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีนโยบาย กรอบการดำ�เนินงาน
ได้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งช่องทางออนไลน์
โดยการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันภัย
• การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและใบ
ผ่านรับรองมาตรฐาน ISO27001 ด้านระบบบริหารจัดการ
และออฟไลน์ รวมถึงการตรวจสอบและควบคุม
ไซเบอร์ และการกำ�จัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากภาครัฐ (กสทช.)
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมีกระบวนการ
คุณภาพตัวแทนจัดจำ�หน่าย
ถูกต้อง
เฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามแบบ 24x7
และมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
• การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการดำ�เนิน • การทำ�การตลาดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
ธุรกิจ โดยคัดเลือกคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อ
บริการอย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วน
นำ�ขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการกำ�จัดอย่างถูกวิธี
และกำ�หนดราคาอย่างเป็นธรรม
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางและความถี่

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

• หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ (ทุกวัน)
• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (ทุกวัน)

• บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีคุณภาพและครอบคลุม
• โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร และโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ในพื้นที่ชุมชน รวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพ
บรอดแบรนด์ครอบคลุมกว่า 7 ล้านครัวเรือนใน 50 กว่าจังหวัด และมีแพ็กเกจราคาที่หลากหลาย
ชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ
เหมาะสม
การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เป็นต้น
• ส่งเสริมคุณภาพชึวิตชุมชน โดยการสร้างคุณค่าในการเข้าถึงเทคโนโลยี ผ่านโครงการ อสม.
• ความปลอดภัยต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ส่งเสริมสาธารณสุขไทยและลดการระบาดของโรค ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้งานดิจิทัล
ที่ส่งจากเสาส่งสัญญาณ
เพื่อการตลาดออนไลน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัย
• การได้รับการสนับสนุนหรือรับความช่วยเหลือทั่วไปแก่
ในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์
ชุมชนยามภัยภิบัติ หรือสถานการณ์คับขัน
• การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและผู้นำ�ชุมชน เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพ
จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งจากเสาส่งสัญญาณ พร้อมมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อตอบสนองความต้องการและประเด็นความกังวลได้อย่างเหมาะสม
• สนับสนุนชุมชนยามเกิดภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ำ�ท่วม ภัยหนาว หรือในโอกาสต่างๆ เช่น
จัดกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมในชุมชน เป็นต้น

• AIS Call Center เป็นช่องทางหลักในการรับผลประเมิน
ความพึงพอใจจากลูกค้า ความเห็น ข้อแนะนำ�ติชมต่อ
การให้บริการของพนักงาน ผ่านระบบอัตโนมัติ IVR
และแชทบอท (ทุกวัน)
• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 08-0000-9263 (ทุกวัน)

• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุด
• คุณภาพของโครงข่ายและการให้บริการลูกค้า รวมถึง
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อและเข้าถึงบริการ
ได้หลากหลายช่องทาง
• พนักงานและระบบบริการมีความรู้ ความสามารถ ให้ข้อมูล
ถูกต้อง แนะนำ�แก้ ไขปัญหา ปฎิบัติตามคำ�มั่นและติดตามผล
จนแล้วเสร็จ ภายใต้ระยะเวลาที่กำ�หนด พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ชุมชนและสังคม

ลูกค้าทั่วไป
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• มีคณะกรรมการตรวจสอบและกำ�กับความเสี่ยงเป็นผู้กำ�กับดูแลในด้าน การกำ�หนดนโยบาย
และกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคณะกรรมการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
พร้อมจัดอบรมและทดสอบความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล จำ�กัดการเข้าถึงตามลำ�ดับความสำ�คัญของข้อมูล รวมถึงมีนโยบายกำ�กับดูแล
อย่างโปร่งใส พร้อมกำ�หนดบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง
• มีกระบวนการตรวจสอบและวัดผลคุณภาพสัญญาณอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมพัฒนาระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ (IVR: Interactive Voice Response) ให้สามารถบริหารจัดการสำ�รอง
คิวรอสาย และสามารถรับรู้การสั่งงานด้วยเสียง โต้ตอบ แนะนำ�สินค้าและบริการ
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงให้บริการผ่านช่องทางอีเมล์ โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ เป็นต้น
• ใช้ระบบ E-learning ถ่ายทอดให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทาง online สามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา
• ปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน ลดระยะเวลาดำ�เนินการ โดยให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะ
การดำ�เนินการผ่านระบบอัตโนมัติ
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (ต่อ)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางและความถี่
• การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการติดต่อผ่านช่องทางให้
บริการต่างๆ  เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กร,
AIS Call Center และ ICT Service Desk (ให้คำ�ปรึกษา
ด้านเทคนิค) รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น e Business Portal
(เดือนละ 1 ครั้ง)
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เช่น AIS Call
Center และเว็ปไซด์เอไอเอส บิสซิเนส (ทุกวัน)

ลูกค้าองค์กร
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ความคาดหวัง
• คุณภาพของสินค้าและบริการ อาทิ โครงข่ายที่ครอบคลุม
มีความเสถียร และมีความเร็วในการเชื่อมต่อดาต้าสูง มีโซลูชั่น
ทางธุรกิจที่หลากหลายช่วยเสริมศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจ
มีบริการหลังการขายและแก้ ไขปัญหาได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
• มีบริการที่หลากหลาย ตรงความต้องการของลูกค้า
ตอบโจทย์ New Normal และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิผล
ในการดำ�เนินธุรกิจ เนื่องจากบริบทการทำ�ธุรกิจที่เปลี่ยนไป
• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
และมีมาตรฐาน

การตอบสนอง
• พัฒนาโครงข่าย 4G อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพสูง ตรวจวัดประสิทธิภาพสม่ำ�เสมอ
และนำ�เทคโนโลยี 5G มาใช้ในปี 2563 พัฒนาบริการอินเทอร์เนต ไฟเบอร์เพื่อการเชื่อม
ต่อความเร็วสูง
• จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ 24 × 7 (Cyber Security
Operation Center:CSOC) นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อตอกย้ำ�
ความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า เช่น ISO27001 Information Security
Management System (ISMS) ด้านระบบบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ด้านความปลอดภัย
ของข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรชำ�ระเงิน เป็นต้น
• พัฒนาบริการใหม่ในด้านคลาวด์ ไอซีที ความปลอดภัยไซเบอร์และไอโอที เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการดำ�เนินธุรกิจที่คล่องตัว ปลอดภัยมากขึ้น
• โปรโมชั่นที่คุ้มค่า รวมถึงแอปพลิเคชั่น โซลูชั่น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นตัวช่วยในการดำ�เนินธุรกิจใน
ยุค New Normal รวมถึงมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายสำ�หรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ
เช่น ส่วนลดค่าสินค้าและบริการจากเอไอเอสและพันธมิตร ทดลองใช้ฟรีหรือรับส่วนลดภายใต้
โครงการ Biz up
• พัฒนาช่องทางดิจิทัลช่วยในด้านงานขายและงานบริการลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ออกใบแจ้งค่าใช้บริการ ออกใบเสร็จรับ
เงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการชำ�ระค่าบริการและแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนยื่นหักภาษี
ณ ที่จ่ายออนไลน์
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (ต่อ)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางและความถี่
•
•
•
•
•

การประเมินความพึงพอใจของคู่ค้า (ปีละ 1 ครั้ง)
ตัวแทนพนักงานที่ทำ�หน้าที่ติดต่อกับลูกค้า (ทุกวัน)
แอปพลิเคชันและเว็บไซต์สำ�หรับช่องทางการจัดจำ�หน่าย (ทุกวัน)
ประชุมประจำ�ปีกับคู่ค้า (ปีละ 1-2 ครั้ง)
การสัมภาษณ์ (ปีละ 1 ครั้ง)

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

• เติบโตไปพร้อมกับเอไอเอสในการขยายบริการที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ที่หลากหลาย
• คาดหวังให้เอไอเอสมีความเป็นธรรมในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
• คาดหวังให้ธุรกิจของเอไอเอสเชื่อมโยงกับด้านสังคมมากขึ้น

• ส่งเสริมให้คู่ค้าขยายขีดความสามารถในการจัดจำ�หน่ายสินค้าด้านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
เพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แก่คู่ค้า
• สร้างมาตรฐานในการดำ�เนินงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ รวมถึงมีโครงสร้างการให้ผลตอบแทน
ที่เหมาะสมเป็นธรรม
• พัฒนาแพลตฟอร์มให้คู่ค้าเชื่อมต่อในการทำ�ธุรกิจร่วมกันกับเอไอเอสได้มีประสิทธิภาพ

•
•
•
•

• คงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโทรศํพท์เคลื่อนที่ พร้อมขยายธุรกิจไปสู่บริการด้านใหม่ๆ
เพื่อสร้างการเติบโต เช่น บริการด้านดิจิทัล บริการลูกค้าธุรกิจด้านคลาวด์ ธุรกิจประกันภัย เป็นต้น
• กำ�หนดนโยบายจ่ายปันผลที่ร้อยละ 70 และจ่ายปีละสองครั้ง
• คะแนน Corporate Governance Report ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• สื่อสารผลการดำ�เนินงานรายไตรมาสอย่างสม่ำ�เสมอในทุกช่องทาง โดยเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ
อย่างครบถ้วนและทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตามประเภทของนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า
• การประชุมผู้ถือหุ้น (ปีละ 1 ครั้ง)
• งานแถลงผลประกอบการ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์ การเดิน
สายพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ SET opportunity day
(ไตรมาสละ 5-6 ครั้ง)
• เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล์ investor@ais.co.th
ช่องทาง Line@ และเบอร์ติดต่อ (ทุกวัน)
• การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (ปีละ 1 ครั้ง)

การเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ
การจ่ายผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การดำ�เนินงานที่โปร่งใสและเชื่อถือได้
การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
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กลยุทธ์ 7 ด้าน สู่การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
1. มุงพัฒนานวัตกรรมดานดิจ�ทัล
สรางสินคาบร�การผานนวัตกรรม
ดานดิจ�ทัล เพ�่อยกระดับคุณภาพชีิว�ตคนไทย
และเสร�มศักยภาพของภาคธุรกิจ

3. พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองครวม
เสร�มสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม
ตอการรองรับการขยายตัวโดยเฉพาะธุรกิจ
ทางดิจ�ทัล

ดานเศรษฐกิจ

2. ปกปองระบบสารสนเทศและคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
พัฒนาระบบการปองกันภัยไซเบอรและ
การปกปองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
ที่เชื่อถือได
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ดานสังคม

4. สรางคุณคาใหแกสังคมทุกกลุม
ยกระดับคุณภาพความเปนอยูของชุมชน
และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ดวยโครงสรางพ�้นฐานและโซลูชั่นดานดิจ�ทัล

6. ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเพ�่อลดปร�มาณคารบอน
ลดปร�มาณคารบอนจากกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและสงเสร�ม
การใชพลังงานหมุนเว�ยน

ดานสิ�งแวดลอม

5. สงเสร�มความเหมาะสมและปลอดภัยใน
การใชอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน
มุงสรางแบรนดที่สงเสร�มการใชอินเทอรเน็ต
และสังคมออนไลนอยางเหมาะสมและ
ปลอดภัยแกผูใชงาน

7. ลดและกำจัดขยะอยางถูกว�ธี
ลดและร�ไซเคิลของเสียจากการ
ดำเนินธุรกิจและสงเสร�มใหคนไทย
รวมกันกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส
อยางถูกว�ธี
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เป้าหมายปี 2566

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล

3. พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม

6. ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณคาร์บอน

• สร้างรายได้จากนวัตกรรมด้านดิจิทัลเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท

2. ปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

• ด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
• ส่งเสริมศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อปกป้อง
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ และการบริการใหม่ๆ ทั้งในด้านกระบวนการ
เทคโนโลยีและความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
• เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพในการด� ำ เนิ น งานด้ ว ยเทคโนโลยี
Machine Learning และ Artificial Intelligent ส�ำหรับกระบวนการ
เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินภัยคุกคาม พร้อมปรับกระบวนการด�ำเนินการ
ให้กระชับ รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Automation
• ก้ า วเป็ น หนึ่ ง ในผู ้ น� ำ ในการให้ บ ริก าร CSOC ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า องค์ ก ร
เพิ่มศักยภาพการให้บริการ พัฒนาบริการให้ค�ำปรึกษาด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและมาตรฐานทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย
ไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท CSL ให้มีมาตรฐาน
เดียวกับกลุ่มเอไอเอส
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• สามารถสรรหาบุคลากรที่มีทักษะใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้เพียงพอ
ต่อการเติบโตขององค์กร
• ร้อยละ 85 ของกลุ่มพนักงาน Talent ยังคงท�ำงานกับองค์กร
• ร้อยละ 85 ของกลุ่มพนักงานปัจจุบันได้รับการอบรม และพัฒนา
ทักษะใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีดิจิทัล
• อัตราพนักงานทีเ่ ข้าร่วมการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 85 และคะแนน Employee Engagement Index
ไม่ต�่ำกว่า 4.10 (ร้อยละ 82)

4. สร้างคุณค่าให้แก่สังคมทุกกลุ่ม

• คนไทย 700,000 ราย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ของเอไอเอสและพันธมิตร

5. ส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์

• เป็นแบรนด์ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับหนึ่งของประเทศไทยให้
ความเชือ่ มัน่ ในด้านความปลอดภัยและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
• ส่ ง เสริม การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต และสั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม
และปลอดภั ย แก่ เ ยาวชนใน 1,500 โรงเรีย น และปกป้ อ งคนไทย
จากความเสี่ ย งด้ า นไซเบอร์ ด ้ ว ยเครื่อ งมื อ ดิ จิทั ล 290,000 ราย

• ลดความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดจากสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม ต่อปริมาณการใช้งานดาต้าลง
ร้อยละ 90 เทียบกับปีฐาน 2558
• เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 5 ของการใช้พลังงานรวม
เทียบกับร้อยละ 0.06 ในปี 2561

7. ลดและก�ำจัดขยะอย่างถูกวิธี

• รวบรวมขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากลู ก ค้ า และสาธารณชน เพื่อ เข้ า สู ่
กระบวนการรีไซเคิล 360,000 ชิ้น
• ลดสัดส่วนจากกระบวนการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากร้อยละ 5
ในปี 2561 เป็นร้อยละ 3
• เป็ น แบรนด์ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารด้ า นโทรคมนาคมอั น ดั บ หนึ่ ง ของไทย ที่ ใ ห้
ความเชื่อมั่นในด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมในเรื่องการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างการตระหนักรู้ให้คนไทยรวมถึง
การรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
อย่างถูกวิธี
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การจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล
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โครงสร้างนวัตกรรมแบบเปิดของเอไอเอส มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทั้งจากองค์ความรู้ภายในองค์กร
และความรู้ภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย
ทางธุรกิจ มีองค์ประกอบ ดังนี้

เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร ทั้งความร่วมมือกับหน่วย
งานวิชาการและหน่วยงานภาครัฐเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี รวม
ถึงร่วมพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ จากการสร้างสินค้าและบริการต้นแบบ จนไปถึง
การให้น�ำสินค้าและบริการสู่ตลาด เอไอเอสได้จัดสรรเงินลงทุนส�ำหรับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเติบโตของระบบนิเวศน์ของอุตสาหกรรม
ไอซีทีทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยรวมในปี 2563 เอไอเอสใช้เงินลงทุนกว่า
162 ล้านบาท เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเน้นในด้านการพัฒนาไอโอที
และอุตสาหกรรมอัจฉริยะและการพัฒนาระบบแบบไมโครเซอร์วิส เป็นต้น

โครงสร้างนวัตกรรมแบบเปิดของเอไอเอส
การสรางกลยุทธ
ดานนวัตกรรม

พนักงานเอไอเอส

ว�เคราะหข�ดความสามารถ
และกำหนดแผนงาน
เชิงกลยุทธระยะสั้น

ภาคการศึกษา

ว�เคราะหสถานการณ
และประเมินผลกระทบ

แผนยุทธศาสตร

การพัฒนาของเทคโนโลยีดจิ ิทลั ได้เข้ามามีบทบาทเปลีย่ นแปลงโลกอย่างรวดเร็ว
สร้างให้เกิดทั้งสินค้าบริการในรูปแบบใหม่และธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมทั้งในชีวิตประจ�ำวัน
และการท�ำธุรกิจ พร้อมการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ ทั่วโลก ท�ำให้
ผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมต้องเผชิญกับความท้าทายทีห่ ลากหลาย อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็นับเป็นโอกาสส�ำหรับเอไอเอสที่จะพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างความสามารถใน
การแข่งขันในยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
พร้อมส่งเสริมการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าแก่สังคม ขณะที่จ�ำกัด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เอไอเอสมุ่งมั่นในพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและพัฒนา
ศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ เอไอเอสตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่ความเป็น
ผู้น�ำในด้านนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพในการปรับตัว
ขององค์กร โดยจัดให้มีฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม มีหน้าที่ขับเคลื่อนความ
เป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์จากทั้งภายในและการร่วมมือกับพันธมิตร
ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลและ
ส่งเสริมการเติบโตของแหล่งรายได้ใหม่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอไอเอส
อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงตลาดอื่นๆ ฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรมรายงานตรง
ต่อหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

โดยมีหน้าที่ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมถึงก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระยะสั้นและยาวเพื่อให้องค์กรมีศักยภาพและ
ความสามารถทางการแข่งขันในโลกดิจิทัล

ว�เคราะหแนวโนมของของปจจัยตางๆ

สร้างสินค้าบริการผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนไทยและเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจ

สรางตนแบบ
สินคาหร�อบร�การ
ที่ตอบโจทย
ความตองการ
ของลูกคา
(Problem
Solution Fit)

ภาคเอกชน

กำหนดแผนงาน
เชิงกลยุทธระยะยาว

สรางสินคา
หร�อบร�การ
ใหตอบโจทย
ความตองการ
ของตลาด
(Product
Market Fit)

สรางรูปแบบ
ธุรกิจที่เหมาะสม
กับลักษณะ
ของสินคา
และบร�การ
(Business
Model Fit)

ขยายขนาด
กิจการ

ภาครัฐ

งานว�จัย
เชิงประยุกต

สิ�งประดิษฐ

สินคา
และบร�การ
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ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1. การส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กร ในโครงการ AIS InnoJUMP
ส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิดทีต่ อบสนองต่อการสร้างนวัตกรรม โดยให้โอกาสใน
การทดลองและสร้างสิ่งใหม่ๆ ทีจ่ ะสร้างโอกาสเติบโตเป็นธุรกิจใหม่ให้กบั องค์กร
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการออกสูต่ ลาดได้ เอไอเอส
จัดประกวด “INNOJUMP Competition 2020” โดยมีพนักงานที่ส่งแนวคิด
ทางธุรกิจรวมกว่า 290 โครงการ และโครงการที่ผ่านสู่รอบสุดท้ายจะได้รับเงิน
ทุนเพื่อทดสอบทดลองและพัฒนาโครงการออกสู่ตลาด
2. ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม
• ทดสอบบริการ 5G เพื่อสร้างโอกาสและเสริมขีดความสามารถให้แก่ภาค
อุตสาหกรรมไทย เอไอเอสร่วมกับพันธมิตรพัฒนาและทดลองเทคโนโลยี
5G เพื่อทดสอบบริการต้นแบบ (use case) พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน โดยร่วมกับเอสซีจีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พฒ
ั นารถยกต้นแบบ
ให้สามารถควบคุมผ่านระยะไกลกรุงเทพไปยังสระบุรี ผ่านเครือข่าย 5G
รวมถึงทดสอบการน�ำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในกิจการท่าเทียบเรือขนส่ง
สินค้า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมเครนยกตู้สินค้าได้จากระยะไกล ณ
ท่าเทียบเรือฮัทชิสัน พอร์ท ท่าเรือแหลมฉบัง
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

• โครงการต่าง ๆ จากการร่วมวิจยั และพัฒนากับหน่วยงานวิชาการและสถาบัน
การศึกษา เช่น โครงการ IoT satellite เอไอเอสร่วมมือกับ University
of Tokyo วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ไอโอที ติดตั้งอุปกรณ์ ไอโอทีบริเวณ
เขตป่ า ไม้ ใ นพื้น ที่ ห ่ า งไกลเพื่อ ตรวจจั บ และแจ้ ง เตื อ นการเกิ ด ไฟป่ า ไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ ไอโอทีจ�ำนวน 3 จุด
และจะติดตั้งเพิม่ เติ่มอีก 20 จุด ในปี 2564

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ของตนมาเชื่่�อมต่่อกัับเอไอเอส เพื่่�อสนัับสนุุนการนำำ�สิินค้้าออกสู่่�ตลาด
ในเชิิงพาณิิชย์์ นอกจากนี้้� ยัังจััดเวิิร์์คช็็อปและการอบรมที่่� AIS Playground
เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของครีีเอเตอร์์และผู้้�ประกอบการในหลากหลายด้้าน
รวม 5 ครั้งและมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 400 คน ในปี 2563

• โครงการ AIS IoT Alliance Program (AIAP) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
ความรู้และความสามารถร่วมกันจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมไปถึงผูผ้ ลิตอุปกรณ์ ผูพ้ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างโซลูชนั่
ด้านไอโอทีทหี่ ลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ และ
พัฒนาศักยภาพของประเทศ โครงการ AIAP มีสมาชิกรวมกว่า 1,900 ราย
ในปี 2563 เอไอเอสพร้อมด้วยพันธมิตรได้ผนึกความร่วมมือกับ เทศบาล
นครเกาะสมุย พัฒนาโซลูช่ันส์บนเครือข่าย NB-IoT นวัตกรรมโคมไฟส่อง
สว่างอัจฉริยะ เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
แสงสว่าง และอนุรักษ์ทรัพยากร โดยติดตั้งอุปกรณ์แล้วกว่า 5,000 จุด
รอบเกาะสมุย
• โครงการ AIS Playground เอไอเอสได้จัดให้มีพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
เพื่อบ่มเพาะนวัตกรรม ซึง่ เอไอเอสจะช่วยเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มนักศึกษา นักพัฒนา และกลุ่มคนที่มีแนวคิด
ทางธุรกิจในระยะเริ่มต้นสามารถน�ำต้นแบบสินค้าของตนเองมาทดสอบ
ด้านเทคนิค รวมถึงทดลองเชือ่ มต่อกับ API (Application Program Interfaces)
ของเอไอเอสเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับการให้บริการเชิงพาณิชย์ ได้จริง
พร้อมจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ค�ำแนะน�ำและให้ความรู้ในเชิงเทคนิค
ในปีี 2563 มีีกลุ่่�มบุุคคลที่่�เข้้ามาร่่วมทดสอบสิินค้้าต้้นแบบและรัับคำำ�ปรึึกษา
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญประมาณ 638 กลุ่่�ม ซึ่่�งกว่่า 116 กลุ่่�มได้้นำำ�สิินค้้าและบริิการ

ประยุกต์ ใช้นวัตกรรมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ระบาดของ Covid-19
AIS ROBOTIC LAB เอไอเอสสร้างแล็บพัฒนาหุ่นยนต์ 5G ท�ำหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยแพทย์ตัวแรกของประเทศไทย เชื่อมต่อระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย 5G
ได้สำ� เร็จ โดยเป็นผลงานจากทีมงาน AIS NEXT หน่วยงาน Innovation ทีท่ มุ่ เท
ออกแบบระบบ 5G Robot Platform ขึ้น โดยผสมผสานระหว่าง เทคโนโลยี
เครือข่าย การแพทย์ ออกมาเป็น หุน่ ยนต์ทางการแพทย์ 5G ROBOT FOR CARE
ที่สามารถปรับรูปแบบการท�ำงานให้ตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละโรงพยาบาล

066

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า
พัฒนาระบบการป้องกันภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าที่เชื่อถือได้
ในฐานะที่่�เอไอเอสเป็็นผู้้�ให้้บริิการดิิจิิทััลมีีหน้้าที่่�บริิหารจััดการระบบข้้อมููล
สารสนเทศจำำ�นวนมหาศาล ทั้้�งข้้อมููลจากกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจและข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลของผู้้�ใช้้บริิการ เอไอเอสตระหนัักว่่าการปกป้้องระบบสารสนเทศ
และคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้าให้้ปลอดภััย และการกำำ�กัับดููแลการ
ดำำ�เนิินการงานให้้สอดคล้้องกัับกฏหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องจะช่่วยป้้องกัันผลกระทบต่่อ
ผู้้�ใช้้บริิการจากการรั่่�วไหลของข้้อมููลส่่วนบุุคคล รวมถึึงลดความเสี่่�ยงต่่อ
บริิษััทในด้้านการเงิินและด้้านชื่่�อเสีียง นอกจากนี้้� เอไอเอสยัังเล็็งเห็็นโอกาส
ที่่�จะคิิดค้้นและพััฒนาบริิการด้้านการรัักษาความปลอดภััยไซเบอร์์อย่่างครบวงจร
เพื่่�อตอบโจทย์์ ก ารใช้้ ง านและส่่ ง เสริิ ม ศัั ก ยภาพในการดำำ�เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ให้้ แ ก่่
ลููกค้้าองค์์กร ดัังนั้้�น เอไอเอสจึึงมุ่่�งเน้้นการพััฒนาองค์์ความรู้้�ในด้้านความ
มั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์และข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีใหม่่ๆ
รวมถึึ ง เร่่ ง พัั ฒ นาศัั ก ยภาพและความรู้้�ของบุุ ค ลากรให้้ พ ร้้ อ มรัั บ มืื อ
การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี
เอไอเอสกำำ�กัับดููแล กำำ�หนดนโยบาย กระบวนการและระบบบริิหารจััดการสำำ�หรัับ
ทุุกหน่่วยงานตลอดทั้้�งองค์์กร เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถไว้้วางใจว่่าเอไอเอสมีีการ
ดำำ�เนิินการอย่่างโปร่่งใสในด้้านการปกป้้องระบบสารสนเทศและการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า รวมถึึงระบุุให้้หัวั ข้้อการปกป้้องระบบสารสนเทศและ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้าไว้้ในการจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กร โดยมีี
คณะกรรมการตรวจสอบและกำำ�กัับความเสี่่�ยงเป็็นผู้้�กำำ�กัับดููแลในด้้านความเสี่่�ยง
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

และในระดัับการบริิหารงานมีีการกำำ�หนดนโยบายและกลยุุทธ์์ด้า้ นความปลอดภััย
ไซเบอร์์และการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลผ่่านคณะกรรมการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยทางไซเบอร์์และแผนกงานป้้องกัันและรัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคล ซึ่่�งมีีหน้้า
ที่่�รายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารและคณะกรรมการตรวจสอบและกำำ�กัับความ
เสี่่�ยงเป็็นรายไตรมาส นอกจากนี้้� เอไอเอสได้้บัังคัับใช้้นโยบายการรัักษาความ
มั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์และนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลกัับทุุกหน่่วย
งานทั่่�วทั้้�งองค์์กรตลอดจนองค์์กรภายนอกที่่�ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวข้้องกััน บริิษัทั มีีการ
ตรวจสอบภายในอย่่างเป็็นระบบและอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหาร
จััดการและการปฎิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวกัับการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลและการรัักษา
ความปลอดภััยไซเบอร์์เป็็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และกรอบการทำำ�งานของ
บริิษัทั เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเอไอเอสสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องในภาวะฉุุกเฉิิน
บริิษัทั ได้้จัดั ตั้้�ง Crisis Management Committee ประกอบด้้วยคณะผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง และคณะหััวหน้้าหน่่วยธุุรกิิจ รายงานตรงต่่อกรรมการผู้้�อำำ�นวยการ
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร โดยคณะกรรมการดัังกล่่าวมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
และอำำ�นาจตััดสิินใจในช่่วงสภาวะวิิกฤติิ ตั้้�งแต่่การตอบสนองต่่อสถานการณ์์
การบรรเทาความเสีียหาย ตลอดจนการติิดตามผล เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เป็็นไปอย่่างเหมาะสม ลดผลกระทบต่่อลููกค้้าและชื่่�อเสีียงของบริิษััท รวมไปถึึง
การพิิจารณามาตรการเยีียวยาให้้แก่่ลููกค้้า รวมถึึงกำำ�กัับดููแลให้้คณะทำำ�งาน
Crisis Communication Team ดำำ�เนิินการสื่่�อสาร ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลที่่�
จำำ�เป็็นทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร ตลอดจนการสื่่�อสารกัับหน่่วยงานภาค
รััฐและองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง อย่่างถููกต้้อง เหมาะสมและทัันท่่วงทีีต่่อสถานการณ์์

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เอไอเอสมีแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการป้องกันและตรวจสอบด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แนวทาง
และนโยบายเพื่่�อให้้ อ งค์์ ก รดำำ�เนิิ น งานอยู่่�ในกรอบของกฎหมายและข้้ อ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
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งบการเงิน

บัั ง คัั บ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ ง โดยครอบคลุุ ม ทั้้�งเอไอเอสและบริิ ษัั ท ในเครืื อ รวมถึึ ง
เป็็ น ที่่�ปรึึ ก ษาในการเก็็ บ และการใช้้ ข้้ อ มูู ล ของลูู ก ค้้ า ให้้ แ ก่่ ห น่่ ว ยงานต่่ า งๆ
ในองค์์กร เพื่่�อเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ พร้้อมต่่อยอดนำำ�ไปสู่่�ธุุรกิิจใหม่่ๆ
เอไอเอสมีีแนวทางและกระบวนการเพื่่�อส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการรัักษาข้้อมููลส่่วน
บุุคคล ได้้แก่่ กำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ใช้้บริิการ เพื่่�อ
ชี้้�แจงให้้ผู้้�ใช้้บริิการเข้้าใจถึึงระเบีียบและข้้อปฏิิบััติิของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล กำำ�หนดกระบวนการจััดการข้้อมููล (Data Life Cycle
Management) เพื่่�อป้้องกัันและรัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า กำำ�หนดการ
จััดลำำ�ดัับชั้้�นความลัับของข้้อมููล รวมถึึงจำำ�กััดการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ รวมถึึง
นำำ�เทคนิิคการป้้องกัันข้้อมููลที่่�หลากหลายมาใช้้โดยครอบคลุุมข้้อมููลขณะที่่�เก็็บ
รัักษาในระบบ และขณะที่่�ใช้้งานและส่่งต่่อข้้อมููล เพื่่�อป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล ประยุุกต์์ใช้้หลัักการ Privacy by design และหลัักการ Privacy by
default ในการออกแบบบริิการและผลิิตภััณฑ์์ตามความเหมาะสม จััดทำำ�ข้้อกำำ�หนด
เกี่่�ยวกัับกระบวนการของการเชื่่�อมต่่อข้้อมููลในระบบอย่่างเป็็นขั้้�นตอนและสื่่�อสาร
กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด สร้้างระบบและปรัับปรุุง
กระบวนการรองรัับการร้้องขอสิิทธิิต่่างๆ ของลููกค้้า ตามพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้ ได้้ตามระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด นอกจากนี้้�ยัังมุ่่�ง
สร้้างความตระหนัักและให้้ความรู้้�ความเข้้าใจในการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลของ
ลููกค้้าให้้กัับพนัักงานทุุกคนในองค์์กร รวมถึึงคู่่�ค้้า และกำำ�หนดกรอบในการสอบ
ทานในเรื่่�องการปกป้้องคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างมีีระบบ โดยมีีทีมี งานตรวจ
สอบภายในวางแผนการสอบทานต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี ทั้้�งนี้้�การกำำ�หนดกรอบและ
แนวทางในการสอบทานจะพิิจารณาจากหลัักการปฏิิบัติั ติ ามกระบวนการและข้้อ
กำำ�หนดของพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล แนวทางการดำำ�เนิินการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากทางหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัยและองค์กรที่มี
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ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านข้้อมููลส่่วนบุุคคล รวมถึึงพิิจารณากิิจกรรมต่่างๆ ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่�กิิจกรรมที่่�มีีความเสี่่�ยงและเกี่่�ยวเนื่่�องกัับข้้อมููลส่่วน
บุุคคลอย่่างมีีระบบและครอบคลุุม ทั้้�งนี้้� เอไอเอสมีีหน่่วยงานกลางเพื่่�อตอบสนอง
ต่่อประเด็็นด้้านการละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้าและภััยคุุกคามไซเบอร์์
ในกรณีีที่่�เกิิดการรั่่�วไหลต่่อข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Incident Center) เพื่่�อให้้ตอบ
สนองต่่อประเด็็นได้้อย่่างทัันท่่วงทีีและเป็็นระบบ

การรัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์

• เอไอเอสมีีโครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบและกำำ�หนดข้้อปฏิิบััติิเพื่่�อบริิหารจััดการ
ทดสอบ และเฝ้้าระวัังในการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ โดยส่่วนงาน
รัักษาความปลอดภััยไซเบอร์์ มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบโดยเฉพาะต่่อการปกป้้อง
และสร้้างความตระหนัักถึึงการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ของ
องค์์กร บริิษัทั มีีความมุ่่�งมั่่�นในการปกป้้องระบบเพื่่�อให้้ปลอดภััยจากภััยคุุกคาม
ด้้านไซเบอร์์ โดยดำำ�เนิินการปรัับปรุุงระบบและโครงสร้้างพื้้�นฐานให้้ปลอดภััย
ตามมาตรฐานความปลอดภััยของข้้อมููลอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทำำ�การทดสอบ
ประเมิินและตรวจสอบความปลอดภััยก่่อนการเปิิดใช้้ระบบและแอปพลิิเคชัันจริิง
และจััดให้้มีกี ารทดสอบประเมิินด้้วยตนเองในกระบวนการของผู้้�พััฒนาซอฟต์์แวร์์
รวมถึึงนำำ�เทคโนโลยีีการทำำ�งานแบบอััตโนมััติิมาใช้้ในกระบวนการทำำ�งานเพื่่�อ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ พร้้อมเพิ่่�มศัักยภาพและความรวดเร็็วในการตอบสนอง
ต่่อเหตุุการณ์์ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ นอกจากนี้้� เอไอเอสมีีการเฝ้้าระวัังและ
รัับมืือภััยคุุกคามไซเบอร์์ขององค์์กรแบบ 24x7 ผ่่านระบบการแจ้้งเตืือนกลาง
เพื่่�อให้้ มั่่� นใจว่่ า สามารถตอบสนองต่่ อ เหตุุ ก ารณ์์ ได้้ อ ย่่ า งทัั น ท่่ ว งทีี
รวมถึึงล็็อคการใช้้งานจากอุุปกรณ์์ต่่างๆ ผ่่านระบบแจ้้งเตืือน Security
Information and Event Management (SIEM) แบบเรีียลไทม์์ร่ว่ มกัับ
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงพฤติิกรรม (User Entity Behavior Analysis: UEBA)
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการตรวจจัับเหตุุผิิดปกติิและประเมิินภััยคุุกคาม
ไซเบอร์์ ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี รวมถึึงจััดทำำ�และปรัับปรุุงนโยบายและแนวทาง
การปฏิิบััติิด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ให้้สอดคล้้องกัับแนวทางการฏิิบััติิสากลรวมถึึงข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

• กรอบและแนวทางการดำำ� เนิิ น งาน เอไอเอสนำำ�กรอบการดำำ�เนิิ น งาน
ด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ หรืือ Cyber Security
Framework โดยสถาบัันมาตรฐานและเทคโนโลยีีแห่่งชาติิสหรััฐอเมริิกา
(National Institute of Standards and Technology: NIST) มาประยุุกต์์ใช้้
ในการวางแผนและออกแบบกระบวนการในการป้้องกััน ตรวจจัับ และตอบสนอง
ต่่อภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ ได้้อย่่างรวดเร็็วและเป็็นระบบ สำำ�หรัับการรัับมืือ
กัั บ ภัั ย คุุ ก คามทางไซเบอร์์ แ ละกระบวนการยกระดัั บ การบริิ ห ารจัั ด การ
(escalation process) นั้้�น เอไอเอสได้้ ป ระยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ก รอบการรัั บ มืื อ
ภัั ย คุุ ก คามไซเบอร์์ หรืื อ Cyber Incident Response Framework
ตามแนวทางของ NIST ในการปฏิิบััติิงานประจำำ�วััน

ผลการด�ำเนินการงานในปี 2563

• การทำำ� งานจากภายนอกสำำ�นัั ก งาน (Work from Home) ในกรณีี ที่่�
ไม่่สามารถปฎิิบััติิงานจากสำำ�นัักงาน บริิษััทจััดให้้มีีช่่องทางเข้้าถึึงระบบงาน
เพื่่�อให้้ พ นัั ก งานสามารถปฏิิ บัั ติิ ง านได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่�องจากทุุ ก ที่่�อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ มุ่่�งเน้้นความปลอดภััย การควบคุุมและเฝ้้าระวัังในการเข้้าใช้้งาน
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศจากภายนอกสำำ�นัักงาน รวมถึึงกำำ�หนดนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

• แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
ข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สามารถอ่่านข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ นโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
และ นโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ ที่่� “นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง”
http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/dataprivacy-cyber-security

1.ด้านกฎหมายและข้อบังคับ
• เอไอเอสได้ตรวจทานกรอบการด�ำเนินงานและนโยบายให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษัทมีกรอบการด�ำเนินงาน
และนโยบายทีส่ อดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ
และระบบการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ป ลอดภั ย ได้ ม าตรฐาน
สากลและเป็นไปตามข้อก�ำหนดในพระราชก�ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมกรรมการ
บริหาร เป็นต้น

• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการปกป้อง
ระบบสารสนเทศและการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ร่วมมือเพื่อ
ก่อตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม
ด้านไซเบอร์ในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ในขัน้ ตอนการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
รวมถึงเตรียมความพร้อมภายในองค์กรโดยส่งเสริมความเข้าใจในขอบเขต
บทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานโครงสร้ า งพื้น ฐานส� ำ คั ญ ทางสารสนเทศ
ตามกรอบที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าวให้กับคณะผู้บริหาร และ
พนักงานระดับผู้จัดการที่มีหน้าที่ในการวางแผนระบบงานส�ำคัญต่างๆ
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2.การพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างจิตส�ำนึกแก่บุคลากร
• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้
ผ่านการฝึกอบรมและประกาศนียบัตรในด้านต่างๆ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน รวมกว่า 23 ใบรับรอง เช่น ด้าน Ethical hackers และ Penertration
test เพื่อให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ มุง่ เน้นในการตรวจหา
ช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบ ด้าน Incident management และ forensic
เพื่อให้มคี วามสามารถในการรับมือและจัดการภัยคุกคามได้อย่างถูกต้องและทัน
ท่วงที มีความเข้าใจหลักการตรวจพิสจู น์หลักฐานทางดิจิทลั รวมถึงการอบรม
ในด้านการบริหารความมัน่ คงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มศี กั ยภาพและได้มาตรฐานสากล เป็นต้น
• เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญในประเด็น
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง แก่พนักงานกลุ่มเอไอเอสอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
แนวทางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
•	ซัักซ้้อมแผนรัับมืือจากการโจมตีีทางไซเบอร์์ รวมสองครั้้�งในปีี 2563 ได้้แก่่
การทดลองรัับมืือเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�เกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
ตามแผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Plan:
BCP) ด้้านการรัับมืือภััยคุุกคามที่่�เกิิดจาก Ransomware และการซัักซ้้อม
การรัับมืือภััยคุุกคามแบบ Phishing Simulation
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3.การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการการปฏิบัติงาน
• ปรับปรุงกระบวนการ
o ขยายการบังคับใช้กรอบการด�ำเนินงานการจัดชั้นความลับของข้อมูล
(Data Classification and Handling Framework) ซึ่งพิจารณา
จัดล�ำดับชั้นความลับของข้อมูลตามความส�ำคัญของข้อมูล ให้ครอบคลุม
ทุ ก หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ท� ำ งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของลู ก ค้ า และ
ระบบปฏิบัติการในปี 2563
o ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์สอดคล้อง
ตาม NIST Cybersecurity Framework และผนวกกระบวนการดังกล่าว
เข้ า กั บ แผนรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามระดั บ วิก ฤติ ข ององค์ ก ร โดยฝึ ก อบรม
ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์จำ� ลองในเรื่อง
ความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ โดยในปี 2563 เอไอเอสได้ จั ด ท� ำ
คู ่ มื อ ปฎิ บั ติ เ พื่อ ตอบสนองสถานการณ์ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ (AIS
Security Playbook) ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ กระบวนการการสื่ อ สารข้ อ มู ล
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤติ และการฝึกซ้อมแผนรับมือ
o น�ำ MITRE Attack Framework ซึ่งเป็นฐานความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้
ทั่วโลกเกี่ยวกับกลยุทธ์ รูปแบบและเทคนิคของฝ่ายตรงข้ามที่มุ่งโจมตี
ระบบหรือฐานข้อมูล โดยน�ำฐานความรู้ ATT & CK จาก Framework
ดั ง กล่ า วมาเป็ น รากฐานส� ำ หรั บ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบ Security
Information and Event Management (SIEM) ของบริษัท ซึ่งจะช่วย
สร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ไซเบอร์ในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงใช้เพื่อจัดท�ำคู่มือปฎิบัติ
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เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองสถานการณ์ภยั คุกคามทางไซเบอร์
เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับส่วนงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในการรับมือ
กับเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ จัดอันดับความส�ำคัญของสิ่งทีต่ อ้ งปกป้องและ
ค้นหาช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร
o ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
ครอบคลุมถึงการท�ำงานจากภายนอกองค์กร (Work from home)
เพื่อให้ในการด�ำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างรัดกุมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น มาตรฐานด้านการใช้งานผ่านระบบ Centralized
Remote System (CRS) มาตรฐานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา การปฏิบตั งิ านจากภายนอกบริษทั และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบพกพาส่วนตัวในการปฏิบัติงาน มาตรฐานการควบคุมการเข้าถึง
และการบริหารจัดการสิทธิ์
o ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
โดยการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ ในขัน้ ตอนการท�ำตรวจจับและตอบสนอง
ต่อภัยคุกคาม ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันหลักของอุปกรณ์ SOAR (Security
Orchestration, Automation and Response) พร้ อ มปรั บ ปรุ ง
กระบวนการรั บ แจ้ ง ปั ญ หาด้ า นภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ โดยใช้ ร ะบบ
TIMS-trouble ticket system ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการแบบครบวงจร
o พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ในการระบบคลาวด์ ครอบคลุม
ทัง้ การใช้งาน Private Cloud และ Public Cloud ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ความปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัทและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากล
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• ปรับปรุงนโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ชดั เจน ครบถ้วน
ครอบคลุมถึงคู่ค้าและบุคคลภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของ
โลกยุคดิจิทัลในยุค New Normal เช่น ส�ำนักงานเคลื่อนที่ (mobile office)
• เสริมความปลอดภัยของการปกป้องข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ด้านการป้องกัน
และการตรวจสอบ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ อัพเกรดระบบและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติการ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การตรวจสอบ การแจ้งเตือน
ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มผิดปกติ รวมถึง
พัฒนาการตรวจจับภัยคุกคามในรูปแบบที่มุ่งโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย
(Advanced Persistent Threat) โดยติดตั้งเครื่องมือตรวจจับและระบบ
ข้อมูลภัยคุกคามอัจฉริยะ (Threat Intelligence) ทีร่ วบรวมข้อมูลภัยคุกคาม
จากแหล่งต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเอไอเอส อีกทั้งน�ำเทคโนโลยี
Automation มาใช้ในกระบวนการท�ำงาน
• ขยายบริการศูนย์ปฏิบตั กิ ารรับมือและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ 24 x 7
(Cyber Security Operation Center: CSOC) เพื่อให้บริการด้านการ
เฝ้าระวังภัยคุกคามต่อระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ลูกค้าองค์กร
รวมถึงได้ขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ทีม่ อี ยูใ่ ห้ครอบคลุม
ขอบเขตการให้บริการของ CSOC อีกด้วย
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• แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์ ในการด�ำเนินงานกับผู้ ให้
บริการโทรคมนาคมชั้นน�ำระดับโลก เช่น Singtel OPTUS และ Globe
เพื่อ ก� ำ หนดแนวทางและข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ต้ น แบบในการดู แ ลรั ก ษาข้ อ มู ล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน ปกป้องรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ ได้ทันท่วงที
• การตรวจสอบ ในปี 2563 ผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบอิสระได้สอบทาน
ด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น
การควบคุมระบบสารสนเทศทั่วไป โครงการเพื่อสร้างความตระหนักในความ
ปลอดภัยของข้อมูล การจัดการกับเหตุการณ์ดา้ นความปลอดภัยด้านไซเบอร์
การป้องกันความปลอดภัยและการด�ำเนินการของระบบคลาวด์ เป็นต้น โดย
รวมเอไอเอสไม่พบเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ การละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลหรือข้อมูลสูญหายที่ก่อให้เกิดคดีความฟ้องร้องหรือก่อให้เกิดค่าปรับ
ในปี 2563
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การจัดการความยัง่ ยืนในมิตสิ งั คม
พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเอไอเอสให้มีความพร้อมต่อการ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะการด�ำเนินธุรกิจด้านดิจิทัล
ท่ า มกลางกระแสการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ดิ จิทั ล เอไอเอสต้ อ งเร่ ง
ปรับการด�ำเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ มี ค วามหลากหลาย
และรักษาความเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จึงถือเป็นเรื่องท้าทาย
ที่ เ อไอเอสต้ อ งพั ฒ นาขีด ความสามารถและเตรีย มองค์ ก รให้ พ ร้ อ มและ
ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว
เอไอเอสให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยมี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูก้ ำ� กับดูแลนโยบายในการด�ำเนินงานและมีหวั หน้า
คณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหัวหน้าคณะท�ำงานในการเพื่อก�ำหนด
กลยุทธ์และด�ำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะอยู่ภายใต้
กฎหมายแรงงานและค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งบริหารองค์กรให้
เป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีส�ำหรับพนักงานทุกคน เน้นการเปิดโอกาสให้พนักงาน
แสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มทีเ่ พื่อขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบรับ
ความท้าทายทางธุรกิจแบบดิจิทัลและสื่อสารให้พนักงานเห็นภาพเป้าหมายของ
องค์กรอย่างชัดเจนร่วมกัน
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เอไอเอสได้น�ำหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยมีกรอบการด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ ดังนี้
1.		 การสรรหารักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
1.1	ยึึดมั่่�นหลัักการจ้้างงานด้้วยความเป็็นธรรม
เอไอเอสยึึดมั่่�นในหลัักการจ้้างที่่�เป็็นธรรมและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดทาง
กฎหมาย โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารงานภายใต้้หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทมีีนโยบายไม่่ว่่าจ้้างแรงงานเด็็กหรืือแรงงานที่่�ผิิดกฎหมาย อีีกทั้้�ง
สนัับสนุุนการจ้้างผู้้�พิิการ และนำำ�ส่่งเงิินสมทบเข้้ากองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
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1.4 การสนัับสนุุนความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
เอไอเอสส่่งเสริิมให้้พนัักงานวางแผนการเติิบโตในองค์์กร และสามารถ
พััฒนาศัักยภาพให้้สอดคล้้องกัับสายอาชีีพ โดยพนัักงานจะได้้รับั ข้้อมููลและ
คำำ�แนะนำำ�จากหััวหน้้างาน เพื่่�อวางแผนการเติิบโตในสายอาชีีพและสนัับสนุุน
การวางแผนพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานอย่่างยั่่�งยืืน
1.5 การรัักษาบุุคลากรที่่�มีีคุุณค่่าขององค์์กร
เอไอเอสดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อรัักษาและสร้้างแรงจููงใจให้้บุุคลากรที่่�มีีความ
สามารถอยู่่�กัับองค์์กร การกำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิิน
รวมไปถึึงการให้้สวััสดิิการที่่�ดีีต่่อพนัักงานทุุกระดัับชั้้�น เช่่น ประกัันสุุขภาพ
ศููนย์์สุุขภาพมาตรฐาน เป็็นต้้น

1.2 การบริิหารจััดการบุุคลากรที่่�มีีความสามารถโดดเด่่นภายในองค์์กร
(Talent Management)
เอไอเอสวางแนวทางบริิหารจััดการบุุคลากรที่่�มีีความสามารถโดดเด่่น
ภายในองค์์กร โดยจััดให้้มีีกระบวนการสรรหา, การวางตำำ�แหน่่งงานและ
มอบหมายงานที่่�เหมาะสม รวมถึึงการพััฒนาศัักยภาพและรัักษาบุุคลากร
ที่่�มีีความสามารถให้้อยู่่�กัับองค์์กร

1.6 การวางแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan)
เอไอเอสจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งให้้ครอบคลุุมตำำ�แหน่่งสำำ�คััญๆ ทั่่�วทั้้�ง
องค์์กร โดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และกระบวนการคััดเลืือกบุุคลากรที่่�มีีความ
สามารถอย่่างโปร่่งใสและเป็็นธรรมเพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็น “ผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง”
(Successor) โดยเน้้นการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีภาวะผู้้�นำำ�และความพร้้อม
ที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว

1.3 การสรรหาบุุคลากรที่่�มีีทัักษะด้้านดิิจิิทััล
เอไอเอสร่่ ว มมืื อ กัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย ชั้้�นนำำ�ทั้้�งในประเทศและต่่ า งประเทศ
จััดกิิจกรรมเพื่่�อแนะนำำ�องค์์กรพร้้อมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาที่่�มีีความ
สามารถเฉพาะทางในสาขาวิิชาชีีพ อาทิิ block chain, AI, data analytics
ได้้เข้้ามาร่่วมงานกัับเอไอเอส เพื่่�อช่่วยผลัักดัันธุุรกิิจให้้เติิบโตและขยาย
การให้้บริิการด้้านดิิจิิทััลในด้้านใหม่่ๆ อย่่างยั่่�งยืืน

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยวัฒนธรรมการท�ำงานและการเรียน
รู้ตลอดชีวิตแบบไร้ขีดจ�ำกัด (Lifelong Learning)
2.1 การพััฒนาและฝึึกอบรมพนัักงาน
เอไอเอสจััดหลัักสููตรอบรมที่่�จำำ�เป็็นให้้พนัักงานเรีียนรู้้�ผ่่านแอปพลิิเคชั่่�น
LearnDi และ ReadDi เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถเข้้าเรีียนได้้ด้้วยตััวเอง
ทุุกที่่�ทุุกเวลา โดยจััดให้้มีีหลัักสููตรอบรมและความรู้้�เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการทำำ�งานรวมถึึงและข้้อมููลข่่าวสารสำำ�คััญต่่างๆ
และยัังเป็็นห้้องสมุุดออนไลน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�ได้้ตลอดเวลา
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2.2 การกำำ�หนดแผนพััฒนาตนเอง (Individual Development Plan:
IDP)
โดยกำำ�หนดเป้้าหมาย แผนการพััฒนา และวััตถุุประสงค์์ร่ว่ มกัับหััวหน้้างาน
พร้้อมทั้้�งมีีการพััฒนาโมเดลในด้้านสมรรถนะของพนัักงาน (Competency
Model) ซึ่่�งเป็็นการวางแผนพััฒนาและวิิเคราะห์์ร่่วมกัันระหว่่างพนัักงาน
หััวหน้้างาน และทีีมงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อวางรากฐานสำำ�หรัับ
ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงานและการเติิบโตในสายอาชีีพ (Career
Development)
2.3	กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลเพื่่�อวััดประสิิทธิิภาพของการฝึึกอบรม
เอไอเอสใช้้ Kirk Patrick Model ซึ่่�งมีี ก ารวัั ด ผล ห้้ า ระดัั บ ได้้ แ ก่่
ความพึึ ง พอใจของการร่่ ว มเรีี ย น การวัั ด ความเข้้ า ใจ การนำำ�ความรู้้�
ไปประยุุกต์์ใช้้ การวััดผลจากกรการปฏัับััติิงาน และการวััดผลตอบแทน
3. ดูแลพนักงานแบบองค์รวม (Employee Health and Wellbeing)
นโยบายการบริิ ห ารบุุ ค คลของเอไอเอสครอบคลุุ ม การดูู แ ลพนัั ก งานให้้ มีี
สุุ ข ภาพร่่ า งกายและจิิ ต ใจที่่�ดีี เ พื่่�อผลดีี กัั บ ตัั ว พนัั ก งานและสนัั บ สนุุ น การ
ทำำ�งานที่่�มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ ส่่ ง เสริิ ม สภาพแวดล้้ อ มการทำำ�งานที่่�ดีี ใ นองค์์ ก ร
โดยแต่่งตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน (คปภ) เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการจััดทำำ�มาตรฐานความ
ปลอดภัั ย ด้้ า นอาชีี ว อนามัั ย และสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ�งานที่่�ดีี ร วมถึึ ง
กำำ�กัั บ และบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมายหรืื อ นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งตามมาตรฐาน
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยมีี
หลัักการดัังนี้้�
• กลยุทธ์การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
• การลดระดับความเครียดของพนักงาน
• การรักษาข้อมูลความลับด้านการรักษาพยาบาลของพนักงาน
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5.2 สวััสดิิการสำำ�หรัับพนัักงาน
เอไอเอสจััดให้้มีสี วััสดิิการแก่่พนัักงานในหลากหลายรููปแบบ เช่่น เงิินช่่วยเหลืือ
กรณีีสมรส เงิินช่่วยเหลืือการศึึกษาบุุตรที่่�มีีผลการศึึกษาตามหลัักเกณฑ์์
เงิินช่่วยเหลืือพนัักงานที่่�ประสบอุุบััติิเหตุุ ค่่าเยี่่�ยมของผู้้�ป่่วย เงิินช่่วยเหลืือ
จััดงานศพ เงิินช่่วยเหลืือกรณีีที่่�ประสบภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ รางวััลอายุุ
งาน การตรวจสุุขภาพและรัักษาพยาบาล ประกัันชีีวิิต เป็็นต้้น

4. การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน (Performance Appraisal)
เอไอเอสให้้ความสำำ�คััญต่่อการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและการกำำ�หนดค่่า
ตอบแทนที่่�เป็็นธรรม โดยจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานปีีละ 2 ครั้้�ง
โดยแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ดังนี้
• การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดร่วม
กันของหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา
• การประเมินด้านพฤติกรรมการท�ำงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกน�ำไปประกอบการพิจารณาผลตอบแทนและมีการ
สือ่ สารให้พนักงานทราบเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาร่วมกันอย่างยัง่ ยืนต่อไป

6. การสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงาน
ภายในองค์กร
เอไอเอสให้ ค วามส� ำ คั ญ ด้ า นการบริห ารงานท่ า มกลางความแตกต่ า ง
หลากหลายและสิทธิเท่าเทียมกันของพนักงานภายในองค์กร โดยเปิดโอกาส
บุคคลที่ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพและช่วงวัยร่วมงานกับเอไอเอสและ
ไม่สนับสนุนให้เกิดการกีดกันภายในองค์กรผ่านมาตรการ “Zero Tolerance”
และ “Non-discrimination Practice” ซึ่ ง ครอบคลุ ม พนั ก งานทุ ก คน

5. การก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5.1 การกำำ�หนดค่่าตอบแทน
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานยึึดหลัักความเท่่าเทีียมกััน ความสอดคล้้อง
กัับผลประกอบการขององค์์กรและเชื่่�อมโยงกัับผลการปฏิิบััติิงานของ
พนัักงาน และเป็็นธรรมเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ซึ่่�งปรัับเปลี่่�ยนไปตามบริิบทของธุุรกิิจดิิจิิทััล

7. การน�ำเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริหารงานบุคคลากร
เอไอเอสประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อพัฒนาระบบงานด้านการบริหารบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพัฒนาระบบแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งาน
ของพนักงานที่หลากหลายซึ่งระบบปฏิบัติการนี้พนักงานสามารถเข้าใช้งาน
ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ท�ำงาน เช่น ข้อมูลส่วนตัวและสิทธิประโยชน์
ที่เกี่ยวข้อง การจัดการตารางเวลาท�ำงาน ระบบการเสนออนุมัติเรื่องต่างๆ
การรับทราบข่าวสารหรือประกาศจากบริษัท เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวก
และเน้นความคล่องตัวในการท�ำงาน
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ผลการด�ำเนินงานปี 2563
ในปี ที่ ผ ่ า นมาถื อ เป็ น ความท้ า ทายในการบริห ารงานในช่ ว งระบาดของ
โรค COVID-19 ทางฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลปรั บ วิธี ก ารสรรหาบุ ค ลากร
โดยการประยุก์ใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ เอไอเอสได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
ให้ ได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และตอบโจทย์ ค วามท้ า ทายและการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ
ด้านการสร้างทักษะใหม่ๆ ที่ตอบรับความต้องการในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
การสรรหารักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Talent
Attraction, Retention and Succession Plan)
ในปี 2563 เอไอเอสมีการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 18 แห่ง เพื่อแนะน�ำ
องค์กรและเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้สมัครงานกับเอไอเอส ซึง่ มีนกั ศึกษาตอบรับ
และเข้าร่วมโครงการ 2,583 คน โดยเอไอเอสคัดเลือกนักศึกษาทีผ่ า่ นหลักเกณฑ์
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเอไอเอสภายหลังจบการศึกษาและวางแผนการเติบโต
ในสายอาชีพส�ำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ เอไอเอสได้ก�ำหนด
ให้มี “AIS Career Framework” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยแนะน�ำกระบวนการ
และขั้นตอนการท�ำงานให้แก่พนักงานและหัวหน้างาน เพื่อส่งเสริมในด้านการ
พัฒนาและการเติบโตในสายอาชีพ และช่วยระบุกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพการ
ท�ำงานที่สามารถเติบโตไปกับบริษัทในอนาคต
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การให้้รางวััล

การบริิหาร
ผลการปฏิิบัติั งิ าน

การบริิหาร
อาชีีพ

กรอบอาชีีพ
ของเอไอเอส
การวางแผน
อััตรากำำ�ลัังคน

การคััดเลืือกและ
การรัักษาไว้้
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การพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยวัฒนธรรมการท�ำงานและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแบบไร้ขีดจ�ำกัด (Lifelong Learning)
ในปี 2563 ที่ผ่านมาเอไอเอส อะคาเดมี (AIS Academy) เปิดตัวแพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนผ่านทางออนไลน์ส�ำหรับคนไทยภายใต้ชื่อ “LearnDi for Thais”
เพื่อคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา ได้จัดให้มีองค์
ความรู้ในหมวดต่างๆ เช่น ความรู้ทางธรกิจ ความรู้ทางเทคโนโลยี ความรู้
ทางการเงิน เป็นต้น
เอไอเอสจั ด หลั ก สู ต รตามแผนพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลตลอดทั้ ง ปี เ พื่อ ให้
สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
AIS Academy for Thais
เอไอเอสมีความตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
คนไทยโดยการสนับสนุนทรัพยากรของบริษัทภายใต้การด�ำเนินโครงการ
AIS Academy for Thais : Jump Thailand มี เ ป้ า หมายสนั บ สนุ น
องค์ ค วามรู ้ เ พื่อ คนไทยและเพื่อ ส่ ง เสริม ให้ มี ค วามยั่ ง ยื น ด้ า นการสร้ า ง
นวั ต กรรม การยกระดั บ การศึกษารวมไปถึงการสร้า งอาชีพให้แก่คนไทย
เพื่อก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังต่อไปนี้
1.Jump to Innovation การคัดเลือกบุค คลหรือคณะท�ำงานที่น� ำเสนอ
การคิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ของคนไทย
เข้าโครงการ JUMP Thailand และร่วมพัฒนาโครงการให้สามารถใช้งานได้
จริงในปี 2564
2.Jump over the Challenge เอไอเอสเห็นความส�ำคัญของการสร้างอาชีพ
ให้ แ ก่ ค นไทยในยุ ค วิก ฤตโควิด โดยในปี 2563 ที่ ผ ่ า นมาได้ จั ด โครงการ
“อุ่ น ใจอาสาพั ฒ นาอาชี พ ” ให้ ผู้ ที่ ส นใจไดเรีย นหลั ก สู ต รวิช าชี พ เพื่อ น� ำ
ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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3.Jump with EdTech เอไอเอสพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “LearnDi for
Thais” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต (Life Long
Learning) โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จากภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพของคนไทย

• ห้ามมิให้บริษัทคู่ค้าจากต่างชาติหรือประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19
เข้ามายังพื้นที่บริษัท ยกเว้นในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานทางบริษัทคู่ค้าต้องน�ำ
ส่งรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการเดินทาง รวมไปถึงผลการตรวจคัดกรอง
โรค เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารเป็นรายกรณี

ดูแลพนักงานแบบองค์รวม
การด�ำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลเน้นการรับมือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยการยกระดับมาตรการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของเอไอเอส
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท�ำงานและนโยบายโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
เป็นหลัก ในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังได้พัฒนาการดูแลพนักงาน
ในด้านอื่นๆ ตามรายละเอียดการด�ำเนินงานดังนี้

- มาตรการลดความหนาแน่นในอาคารส�ำนักงาน
เอไอเอสได้ประกาศใช้แผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity
Plan :BCP) โดยแบ่งพนักงานออกเป็นทีม A และ B เพื่อสลับกันเข้าปฏิบัติงาน
ทุ ก 2 สั ป ดาห์ เ พื่อ ลดความหนาแน่ น ของพนั ก งานภายในอาคารตั้ ง แต่
เดื อ นพฤษภาคม 2563 โดยให้ พ นั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ง านจากที่ บ ้ า นได้
และจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในพื้นที่บริษัท เช่น ห้องประชุม
ห้องสมุด ห้องอาหาร รวมไปถึงลิฟท์โดยสาร

มาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19
- การจั ด ให้ มี ร ะบบแจ้ ง เตื อ นภั ย และรายงาน COVID-19 : เอไอเอส
ได้ จั ด ให้ มี ก ระบวนการแจ้ ง เตื อ นและรายงานสถานการณ์ ก ารติ ด เชื้ อ
รวมไปถึงในกรณีที่มีพนักงานติดเชื้อ COVID-19 โดยพนักงานที่ตรวจพบ
ว่าตนติดโรค COVID-19 ให้รายงานผลมายังผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
และศูนย์รับข้อมูลฉุกเฉินเพื่อด�ำเนินการแจ้งเรื่องให้ผู้บริหารและส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบและด�ำเนินการตามมาตรการต่างๆที่บริษัทวางเอาไว้
เช่น การสอบสวนผู้สัมผัสใกล้ชิด การปิดพื้นที่เสี่ยงสูงเพื่อท�ำความสะอาด
รวมไปถึงการรายงานไปยังกรมควบคุมโรค การติดตามอาการผูป้ ว่ ย เป็นต้น

- การน�ำระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการท�ำงาน
เอไอเอสจึง ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบเทคโนโลยี เ พื่อ สนั บ สนุ น การท� ำ งาน เช่ น
ระบบปฏิบัติการประชุมทางออนไลน์เพื่อให้พนักงานสามารถจัดประชุมและ
ด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้แจ้งข่าวสารสถานการณ์ผ่านออนไลน์
โดยมีการเชิญผู้บริหารและพนักงานมาน�ำเสนอเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

- การบังคับใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัส COVID-19
• ให้พนักงานงดเดินทางไปต่างประเทศแต่ในกรณีที่พนักงานมีความจ�ำเป็น
ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ให้พนักงานยื่นเรื่องขออนุมัติผู้บริหารระดับสูง
เป็นรายกรณี
• ในกรณีที่พนักงานเดินทางกลับจากต่างประเทศที่บริษัทประกาศก�ำหนด
เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงให้พนักงานกักตัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
และในกรณี ที่ พ นั ก งานมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในช่ ว งเวลากั ก ตั ว
ให้พนักงานสามารถท�ำงานจากที่บ้านได้

- มาตรการคัดกรองและรักษาความสะอาดภายในพื้นที่บริษัท
จัดให้มีมาตรการและวิธีการคัดกรองโรคขั้นสูงสุด ได้แก่ การตั้งจุดคัดกรอง
บุคคลเข้าอาคารในทุกอาคารโดยใช้เครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ
ร่างกายบุคคลที่เข้ามาในอาคาร หากผู้ใดมีอุณภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า
37.5 องศาเซลเซียส ทางบริษัทอาจปฏิเสธมิให้เข้าอาคาร จัดวางเจลน�้ำยาฆ่า
เชื้อในจุดส�ำคัญพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงติดตั้งเครื่องฟอกอากาศใน
บริเวณต่างๆ จัดให้มีมาตรการความสะอาดแบบเข้มงวดและเพิ่มความถี่ในการ
ท�ำความสะอาดจุดส�ำคัญ เช่น การท�ำความสะอาดลิฟท์ทุกตัวทุก 30 นาที
และการท�ำความสะอาดอุปกรณ์ส�ำคัญที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งโดยใช้น�้ำยาฆ่า
เชื้อที่ ได้มาตรฐานความปลอดภัยทุกชั่วโมง จัดให้มีการพ้นยาฆ่าเชื้อในห้อง
เครื่องปรับอากาศ (AHU – Air Handling Unit) เพื่อท�ำความสะอาดระบบ
ปรับอากาศรวมของอาคารหลังเลิกงาน
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การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่อ ดู แ ลพนั ก งานโดยองค์ ร วม
ตามรายละเอียดดังนี้
- การสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
เอไอเอสให้ทนุ การศึกษาบุตรพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยพิจารณาทุนการศึกษา
บุตรพนักงานที่ผ่านหลักเกณฑ์
- การส่งเสริมสถาบันครอบครัว
เอไอเอสได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ และสนั บ สนุ น การสร้ า งสถาบั น ครอบครั ว
เนื่องจากเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานแรกในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ
และสามารถสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือให้แก่พนักงานที่เข้าพิธีสมรสรายละ 4,000 บาท
- การมีส่วนร่วมและความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement)
เอไอเอจัดการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee
Engagement Survey) ทุก 2 ปีเพื่อรับฟังความเห็นของพนักงานในองค์กร
และน�ำข้อมูลที่ ได้มาไปวิเคราะห์เพื่อหาทางปรับปรุงการบริหารงานองค์กร
และการบริหารบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา
บริษัทมิได้จัด การประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เนื่อ งจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศ ส่งผลให้มีการเลื่อน
การเข้าประเมินไปเป็นปี 2564
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การสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานภายใน
องค์กร (Diversity and Inclusion)
เอไอเอสได้ ส นั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานได้ เ ข้ า ร่ ว มท� ำ กิ จ กรรมที่ ต นเองถนั ด และ
ชื่นชอบ โดยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณและเปิดกว้างให้พนักงานจาก
ทุกส่วนงานได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล
และสร้างความเข้าใจเรื่องความแตกต่างของเพื่อนพนักงานด้วยกันอย่างมี
เหตุผล เป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานและการท�ำกิจกรรม
ที่เป็นน�้ำหนึ่งอันเดียวกัน
การน�ำเทคโนโลยีพัฒนาการบริหารงานบุคลากร
เอไอเอสได้เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาระบบงานและการน�ำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการให้บริการ
พนักงานที่รวดเร็ว แม่นย�ำ ยืดหยุ่น และเพิ่มขีดความสามารถของระบบงาน
ในด้ า นการน� ำ ข้ อ มู ล ของทรั พ ยากรบุ ค คลมาวิเ คราะห์ เ พื่อ ปรั บ ปรุ ง
การบริหารงาน
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AIS DIGI
ในปี 2563 เอไอเอสได้พัฒนาแอปพลิเคชัน AIS DIGI ที่อ�ำนวยความสะดวก
ให้ พ นั ก งานได้ ร ่ ว มกิ จ กรรมของบริษั ท เช่ น ระบบ LiFE เพื่อ ให้ พ นั ก งาน
สามารถร่วมกิจกรรมในรูปแบบสังคมออนไลน์ โดยพนักงานสามารถเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมตามหมวดหมู่ของวัฒนธรรมองค์กร FIT FUN FAIR หรือในกิจกรรม
ที่สนใจได้ โดยจะสามารถสะสมคะแนน (Token points) การจากร่วมกิจกรรม
เพื่อใช้เป็น ส่วนลดในการซื้อสิน ค้าและบริก ารต่างๆ นอกจากนี้ พนัก งาน
สามารถใช้ AIS DIGI เพื่อรับข่าวสาร ติดตามประกาศของ การใช้สิทธิโปรโมชั่น
พนั ก งาน การจองห้ อ งประชุ ม การเชื่ อ มระบบปฏิ บั ติ ก ารเพื่อ การแลก
เปลี่ยนความคิดใหม่ๆ (AIS Idea Portal) การเชื่อมต่อกับระบบ e-memo
เพื่อการขออนุมัติรายการต่างๆ ได้อย่างสะดวก เป็นต้น
AIS KinDi (Canteen)
เป็ น ห้ อ งอาหารที่ ใ ห้ บ ริก ารแก่ พ นั ก งาน โดยพนั ก งานสามารถใช้ App
Wallet ช�ำระค่าอาหารและมีคูปองส่วนลด KinDi เพื่อน�ำมาใช้เป็นส่วนลด
ค่าอาหารใน canteen KinDi อีกด้วย

WorkDi
ในปี 2563 บริษั ท ได้ พั ฒ นาและใช้ ง านระบบ WorkDi ช่ ว ยให้ พ นั ก งาน
ท�ำรายการต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาและรวดเร็ว ได้แก่ การแจ้งลา การยื่นขอ
และการจ่ายค่าตอบแทนการท�ำงานล่วงเวลา การแสดงจ�ำนวนชั่วโมงการเข้า
อบรม การรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนต่างๆ ขององค์กร เป็นต้น
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การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมทุกกลุ่ม
ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคม ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชั่นด้านดิจิทัล
เอไอเอสมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและยกกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทย ด้วยการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชีวิตคนไทยให้ก้าวทันยุคดิจิทัล ซึ่งเอไอเอส
สามารถใช้ ค วามแข็ ง แกร่ ง จากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และทรั พ ยากรบุ ค คล
เข้าด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนของประเทศผ่านนโยบายและ
โครงการที่หลากหลายโดยการด�ำเนินงานจะมีคณะท�ำงานจากฝ่ายการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน (Business sustainable development) เป็นผู้น�ำเสนอ
นโยบายและกลยุทธ์ และจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ด�ำเนินงานให้เกิดการพัฒนาขึ้นจริง และมีหน้าที่รายงานผลการด�ำเนินงานต่อ
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยมีกลยุทธ์การด�ำเนินงาน 3 ด้าน ดังนี้
1. ขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมความก้าวหน้าของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
มุ่งพัฒนาศักยภาพและความครอบคลุมของเทคโนโลยี 5G เพื่อการตอบสนอง
ความต้องการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนโครงข่ายเพื่อ
การพัฒนาของภาคเศรษฐกิจของประเทศและการขยายตัวของภาคครัวเรือน
นอกจากนี้ยังค�ำนึงถึงความต้องการระบบโทรคมนาคมเพื่องานสาธารณะของ
หน่วยงานภาครัฐ

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ส่ือสารแบบดิจิทัลในราคาที่เหมาะสม
เอไอเอสมีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้คนไทยได้เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดหาและเสนอทาง
เลือกให้เข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
3. สร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาดิ จิทั ล แพลตฟอร์ ม เพื่อ ช่ ว ยเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่
สังคมไทย
เอไอเอสมีเป้าหมายในการน�ำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสือ่ สารและระบบดิจิทลั
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้
คุณภาพชีวิตของคนไทยดียิ่งขึ้น
ด้านสาธารณสุข : มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในกระบวนการด�ำเนินงาน
ด้านสาธารณสุขโดยการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการท�ำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข
ด้านการลดความเหลือ่ มล�ำ้ และส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม : สร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สถาบันครอบครัวและ
เยาวชนทีข่ าดโอกาส รวมถึงการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กบั กลุม่ ด้อยโอกาส
เพื่อเป็นการลดช่องว่างทางสังคมอย่างยั่งยืน
ด้านการส่งเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล : สนับสนุนให้คนไทยเข้าถึง
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสนับสนุนทรัพยากรที่
มีความจ�ำเป็น เช่น องค์ความรู้และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยและเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลผลิตที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ
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ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม : การแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถส่งผลกระทบในเชิงลบกับสังคมชุมชนและประเทศ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการของเสียและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างความตระหนักให้คนไทยได้รับรู้ถึงภัยอันตราย
ของขยะอิเล็กทรอนิกส์และร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ผลการด�ำเนินงานปี 2563
• พััฒนาศัักยภาพและขยายโครงข่่ายการใช้้งานเทคโนโลยีี 5G ให้้ครอบคลุุม
การใช้้งานทั่่�วประเทศ ปััจจุุบัันเอไอเอสมีีโครงข่่ายโทรคมนาคมที่่�สนัับสนุุนการ
เชื่่�อมต่่อข้้อมููลด้้วยความเร็็วสููงผ่่านเทคโนโลยีี 3G และ 4G ครอบคลุุมกว่่าร้้อยละ
98 ของประชากร และมีีโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตบรอดแบรนด์์ผ่า่ นเทคโนโลยีีไฟเบอร์์
ครอบคุุลม 77 จัังหวััดทั่่�วประเทศ รวมถึึงเครืือข่่าย Wifi ที่่�สนัับสนุุนทั้้�งสถาบััน
การศึึกษาและภาคธุุรกิิจ
ด้านสาธารณสุข
• โครงการแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ : แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เปิด
ให้บริการแก่ชุมชนมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นเครื่องมือสื่อสารเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และท�ำงานแบบเชิงรุกของหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ในปี 2563 ถือเป็นความท้าทายในการด�ำเนินงานเนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทางทีมงานเน้นการด�ำเนินงานด้วยความ
ปลอดภัยและมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เพื่อ
สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์วิกฤติอย่างต่อเนื่องผ่าน
แนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
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- การเพิ่มระบบเพื่อการคัดกรองสุขภาพจิต โดยความร่วมมือกับกรมสุขภาพ
จิตและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อให้ อสม. ช่วยด�ำเนินการคัดกรอง
สุขภาพจิตในด้านความเครียด ภาวะซึมเศร้าและภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ของประชาชนในชุมชน

1. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์
เช่น การจัดประชุมร่วมกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อสาธิตการใช้งาน
แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ในการรายงานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19
โดยสามารถขยายผลไปยังเครือข่าย อสม. ภายในจังหวัดได้มากกว่า 10,000
คน และการสื่อสารผ่าน อสม.ออนไลน์ Facebook Fan Page Live โดยเฉลี่ย
มีผู้ติดตามรับชมมากกว่า 5,000 คนต่อคลิป
2. การเพิ่ม ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ เพื่อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานในช่ ว ง
สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โดยเปิดสายด่วนโทร.06 2520 1999 ตั้งแต่เวลา
09.00 – 17.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อให้ อสม.และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ได้ปรึกษาปัญหาหรือข้อสงสัยการใช้งานและยังมีช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น
Line official @aorsormor ซึง่ มีสมาชิกจ�ำนวน 11,731 คนและ อสม.ออนไลน์
Facebook Fan Page ที่สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานและจะมีการตอบกลับ
เพื่อแก้ ไขปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง

เอไอเอสร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการท�ำงานเครือข่าย อสม.ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด COVID-19 โดยพัฒนา
ระบบคัดกรองและติดตามโรค COVID-19 บนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และ
มอบประกันชีวติ เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานเชิงรุกแก่ อสม.
เอไอเอส ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบ “รายงานคัดกรองสุขภาพจิต” บนแอปพลิเคชัน
อสม. ออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ อสม.น�ำไปคัดกรองและค้นหาประชาชนที่
มีปัญหาสุขภาพจิต จากผลกระทบวิกฤติโควิด-19
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• โครงการ AIS 5G สู้ภัย COVID-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 เอไอเอสในฐานะองค์กรธุรกิจไทยประกาศโครงการพิเศษในชื่อ
“AIS 5G สู้ภัย COVID-19” โดยด�ำเนินภารกิจเร่งด่วนในการน�ำศักยภาพของ
เทคโนโลยี 5G และการพัฒนาโซลูชั่นทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 3
ภารกิจ ได้แก่
1) ติดตั้งเครือข่าย 5G ในโรงพยาบาลรองรับการใช้งานทางการแพทย์
จ�ำนวน 158 โรงพยาบาลแบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ จ�ำนวน 150 โรงพยาบาล
และต่างจังหวัดจ�ำนวน 8 โรงพยาบาล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชั่นส์ทางการแพทย์ที่น�ำมาใช้
เพื่อลดความเสีย่ ง อ�ำนวยความสะดวกแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการ
ปฏิบตั งิ านในการรักษาผูป้ ว่ ยโควิด-19 นอกจากนีย้ งั สนับสนุนระบบสือ่ สาร AIS
FIBRE, 4G, AIS Super WiFi และสมาร์ทดีไวซ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
2) ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ AIS Robotic Lab ระดมนักวิจัยนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญ
ด้านดิจิทลั ทัง้ ภายในบริษทั และหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาหุน่ ยนต์ทางการ
แพทย์ 5G telemedicine และโซลูชั่นงานบริการทางแพทย์ โดยท�ำงานร่วมกับ
โรงพยาบาลเพื่อให้สอดรับกับความต้องการเฉพาะของแต่ละแห่ง

3. การพัฒนาระบบการใช้งานของแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เพื่อตอบ
สนองสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ด้วยการเพิ่มระบบเพื่อการคัดกรองและ
ติดตาม COVID-19
- การเพิ่มระบบเพือ่ การคัดกรองและติดตาม COVID-19 โดยเพิ่มแบบส�ำรวจ
ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการพิจารณาความเสี่ยงในการติดต่อและแพร่ระบาด
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3) พัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G telemedicine เวอร์ชั่นใหม่ robot for
care จ�ำนวน 23 ตัว โดยได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลจ�ำนวน 22 แห่ง ซึ่งเป็น
สถานที่รับตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้หุ่นยนต์ท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
หมอ พยาบาล ตรวจคัดกรองคนไข้ด้วย thermoscan, ระบบปรึกษาทางไกล
ระหว่างคนไข้และหมอผ่าน VDO call โดยสามารถบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่
ผ่าน 5G แบ่งเบาภาระ ลดการแออัด และลดเสี่ยงติดเชื้อทั้งผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ
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และมีความประพฤติดีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับปริญญา
ตรี อีกทั้งช่วยเหลือครอบครัวด้วยการท�ำงานหารายได้พิเศษโดยตลอดการ
ด�ำเนินโครงการ 20 ปี เอไอเอสสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบในระดับปริญญาตรี
ให้เยาวชนไปแล้วจ�ำนวน 910 คน
ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคมและสร้างอาชีพให้กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
เอไอเอสเห็นถึงความส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการเข้ า ถึ ง โอกาสทางอาชี พ อย่ า งเท่ า เที ย ม โดยเริม่
ด�ำเนินโครงการสร้างอาชีพแก่ผู้พกิ ารตั้งแต่ปี 2550 เน้นพัฒนาศักยภาพ
กลุ ่ ม ผู ้ พิก ารด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิทั ล พร้ อ มจ้ า งงานผู ้ พิก ารภายใต้ ฝ ่ า ย
Call center และสนับสนุนให้มีการจัดรูปแบบสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ใน
การท�ำงานเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับพนักงานผู้พิการได้มีความสะดวก
และปลอดภัย รวมถึง ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับพนักงานทั่วไป

จากทั่วโลกที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หรือต้องการ
สร้ า งนวั ต กรรมเพื่อ ความยั่ ง ยื น ได้ เ ข้ า มาร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรมต้ น แบบ
ที่ตอบโจทย์และแก้ ไขปัญหาได้จริง
ด้ า นการลดความเหลื่ อ มล�้ ำ และส่ ง เสริม ความเท่ า เที ย มกั น ในสั ง คม
(Reduced Inequalities)
ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการเอไอเอส คนเก่ง หัวใจแกร่ง ในการสนับสนุน
การศึกษาให้เยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเลื่อมล�้ำ
ทางสังคมและมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยเพื่อการมีอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวในอนาคต ซึ่งคัดเลือกจากเยาวชนที่มีฐานะยากจน
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ด้านการส่งเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการ SDG Lab โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเอไอเอส เอไอเอส
ร่ ว มมื อ กั บ มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ด� ำ เนิ น โครงการ “SDG Lab by
Thammasat & AIS” โดยมี เ ป้ า หมายเพื่อ เป็ น พื้น ที่ แ ห่ ง การเรีย นรู ้ และ
ลงมือปฏิบัติจริง ที่เปิดโอกาสและเชื่อมโยงนวัตกร นักพัฒนา และนักประดิษฐ์

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เอไอเอสเห็นความส�ำคัญ
ของปัญหาความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงการใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งปัจจัยหลักมาจาก
การวางระบบโครงสร้ า งพื้น ฐานที่ ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม เพีย งพอ โดยเฉพาะ
ด้านการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่ า วสารและช่ ว ยเปิ ด โลกทั ศ น์ เ สริม สร้ า งจิน ตนาการเพื่อ การประยุ ก ต์ ใ ช้
ให้เกิดประโยชน์
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ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต
และสังคมออนไลน์
มุ่งสร้างแบรนด์ที่ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
“ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์” เป็น
หนึ่งในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อการท�ำธุรกิจอย่างยั่งยืนของเอไอเอส ในฐานะ
ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งสังคมมองว่าเป็นสื่อกลางที่น�ำพาดิจิทัล
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตสู่ผู้คน จึงมีส่วนเกี่ยวข้องที่ควรสร้างความตระหนัก
และความรับผิดชอบต่อบริการทีส่ ง่ แก่ผบู้ ริโภค เอไอเอสเห็นว่าการส่งเสริมความ
เหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ จะช่วยส่งเสริม
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้คนให้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม สร้าง
ทักษะของคนไทยในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ลดทอนปัญหาภัยร้ายในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจโทรคมนาคมมีการเติบโตที่แข็งแรง ช่วย
ลดความเสี่ยงในด้านชื่อเสียงต่อบริษัท และส่งเสริมความผูกพันของผู้บริโภค
ต่อแบรนด์เอไอเอส นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่คนไทยในสังคมออนไลน์
บริษทั มีคณะท�ำงานเพื่อส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อนิ เตอร์เน็ต
และสังคมออนไลน์ รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคณะท�ำงาน
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการบริหาร
ภาพลักษณ์องค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และชุมชนสัมพันธ์ ด้านการ
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บริหารแบรนด์ขององค์กร ด้านการพัฒนาบริการและการตลาด ด้านวิศวกร
งานระบบ ด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า โดยมีการประชุมอย่างต�่ำเดือนละครั้งเพื่อพัฒนาและขยายผล
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง เอไอเอสมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคนไทยจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ พร้อมส่งเสริมสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย โดยเน้นกลุ่ม
เยาวชนที่มีความเสี่ยงสูง ผ่านกลยุทธ์ 3 ด้าน ภายใต้โครงการ “อุ่นใจ CYBER”
ได้แก่ การส่งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และการป้องกันภัยไซเบอร์ด้วย
เครื่องมือดิจิทัล พร้อมสร้างความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากการ
ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้น

ผลการด�ำเนินงานในปี 2563
เอไอเอสต่อยอดส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “อุ่นใจ CYBER” ดังนี้
• ส่งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Literacy) เอไอเอสร่วมมือ
กับสถาบัน DQ (DQ Institute) จัดท�ำหลักสูตร DQ (Digital Intelligence
Quotient) ภาคภาษาไทย ซึ่งเป็นแบบทดสอบและบทเรียนออนไลน์เพื่อวัด
ความรู้เบื้องต้นและเสริมสร้าง 8 ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ส�ำหรับเด็ก
วัย 8-12 ปี เพื่อให้มีความรู้เท่าทันโลกออนไลน์และใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์
• ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Cyber Security) เอไอเอส
ให้บริการ AIS Secure Net ที่ปกป้องลูกค้าจากภัยด้านไซเบอร์ผ่านโครงข่าย
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โทรคมนาคม ซึง่ ช่วยเอไอเอสเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งต่อภัยด้านไซเบอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลง
แอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังร่วมเป็นพันธมิตรกับ Google เพื่อเผยแพร่และ
ส่งเสริมการใช้งานแอพปลิเคชัน Family Link ที่ให้ผู้ปกครองสามารถดูแล
และฝึกการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลานอย่างเหมาะสม
ในปี 2563 เอไอเอสเดินหน้าสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรูใ้ นการรับมือ
กับภัยไซเบอร์ให้กับเยาวชนไทย ผ่านเนื้อหาจากบทเรียน DQ พร้อมสนับสนุน
การใช้งานเครื่องมือดิจิทัลเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ทั้ง AIS Secure Net และ AIS
Family Link ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้
โรงเรียนเลื่อนก�ำหนดเปิดโรงเรียน พร้อมหันมาจัดการเรียนการสอนผ่านช่อง
ทางออนไลน์เพื่อป้องกันการระบาดดังกล่าว เอไอเอสจึงได้ปรับกลยุทธ์การสร้าง
ความตระหนักและประชาสัมพันธ์โครงการอุ่นใจ CYBER ผ่านช่องทางดิจิทัล
แทน ได้แก่ แอปพลิเคชัน MyAIS และช่องทาง AIS PLAY รวมถึง Facebook
มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายจากทุกเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัว คุณครู
เพื่อร่วมบ่มเพาะทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลให้แก่เยาวชน
ไทย ที่ต้องใช้เวลาหน้าจอมากขึ้นจากมาตรการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว แทน
การเข้าไปยังแต่ละโรงเรียนเพื่อจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่คณ
ุ ครูเพียง
อย่างเดียว เพือ่ ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์และช่วยให้เยาวชน
ได้รับความรู้ทันท่วงที ทั้งนี้ เอไอเอสยังได้จัดการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อให้
คุณครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบทเรียน DQ พร้อมส่งทีมงานชุมชน
สัมพันธ์เข้าท�ำงานร่วมกับคุณครูในการออกแบบกิจกรรมและรูปแบบในการน�ำ
บทเรียน DQ เข้าไปบรรจุในแผนการเรียนการสอน รวมถึงสร้างชุมชนออนไลน์
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ที่ประกอบไปด้วยคุณครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของคุณครูแต่ละท่าน
จากการน� ำ บทเรีย นดั ง กล่ า วไปปรั บ ใช้ นอกจากนี้ เ อไอเอสยั ง ร่ ว มมื อ กั บ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี แนะน�ำแบบทดสอบทักษะทางดิจิทัล DQ ให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นเครื่องมือให้คุณครูน�ำไปใช้ในการเรียน
การสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ในการเสริมสร้างความฉลาด
ทางดิจิทัลและพัฒนาทักษะการใช้งานดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันแก่เด็กไทยอีกด้วย

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

นอกจากนี้เอไอเอสยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมในวงกว้าง
ให้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาเรื่อง cyberbullying อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
โดยจัดสัมมนาออนไลน์ให้กบั บุคคลทัว่ ไป สามารถรับชมผ่านทาง Facebook และ
YouTube ในหัวข้อ “Empathy is the key ใจเขา ใจเรา คิดถึงความรู้สึกคนอื่น
และไม่ด่วนตัดสินใคร” จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และ
มุมมองจากการถูกกลั่นแกล้ง เพื่อร่วมกันส่งต่อแนวคิดที่จะช่วยเสริมสร้าง
ทั ก ษะเพื่อ รั บ มื อ กั บ cyberbullying ในระยะยาว โดยมี ย อดการรั บ ชม
ขณะถ่ายทอดสดกว่า 85,000 ครั้ง

ณ สิ้นปี 2563 มีเยาวชนเข้ารับความรู้จากบทเรียน DQ รวมกว่า 35,000 คน
จาก 114 โรงเรียน และผู้ใช้ AIS Secure Net กว่า 124,600 ราย ขณะเดียวกัน
เอไอเอสได้เดินหน้าขยายขอบเขตการป้องกันภัยไซเบอร์จากบริการอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่สู่อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง โดยทดสอบบริการ AIS Secure Net
ส�ำหรับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน ขณะที่ยังคงคุณภาพและความเร็วในการเชื่อม
ต่อเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใช้งานเหนือระดับ พร้อมปกป้องผู้ใช้บริการจาก
ภัยไซเบอร์ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2564

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอน
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ
ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
ประเด็นด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีความส�ำคัญและเร่งด่วนมากขึ้น
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ภาครัฐ เอกชน
และกลุ่มผู้บริโภคต่างส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันมาตรการในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน โดยส่วนส�ำคัญมาจากภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการขนส่งซึง่ หลัก ๆ ยังคงต้องใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล
ในการผลิต ขนส่ง หรือให้บริการ แม้เอไอเอสจะไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกระบวนการผลิตแต่การให้บริการ
ของเอไอเอสก็ ต ้ องใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้า ซึ่งใช้เ ชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิล
เป็นหลักทั้งจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน
ในฐานะผู ้ ใ ห้ บ ริก ารดิ จิทั ล ไลฟ์ บริษั ท ตระหนั ก ในบทบาทความรั บ ผิด ชอบ
ต่ อ สั ง คมที่ จ ะใช้ ขีด ความสามารถของบริษั ท และการพั ฒ นานวั ต กรรม
ร่วมจัดการปัญหาด้านการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ เอไอเอสมีพนั ธกิจ
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในกระบวนการด�ำเนินงาน
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ คู่ค้า
และผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมด�ำเนินธุรกิจอย่างที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เอไอเอส
ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว โดยมีหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีมีหน้าที่รับผิดชอบ
รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

โครงการและการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมส�ำหรับทั้งองค์กร ซึ่งรวมทั้งสายงาน
ธุรกิจหลักและสายงานสนับสนุน นอกจากนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ที่รายงานเป็นรายไตรมาสต่อหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี ท�ำหน้าที่
ด้านปฎิบตั กิ าร เช่น ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงาน รวมถึงติดตามกฎระเบียบ
มาตรการ และแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ติดตามและรายงานผล โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าของ
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและ
คณะกรรมการบริษัทอย่างต�่ำปีละครั้ง เอไอเอสมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับ
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน
ในด้านสิ่งแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมที่
http://sustainability.ais.co.th/storage/sustainability-priorities/
emissions/ais-environmental-policy-th-2018.pdf

ผลการด�ำเนินงานปี 2563
เอไอเอสยึดมั่นในพันธกิจเพื่อมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน โดยด�ำเนิน
โครงการหลั ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในด้ า นการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงลด
การใช้กระดาษ โดยมีโครงการหลักๆ ดังต่อไปนี้
• การส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงาน
o ขยายการติดตัง้ อุปกรณ์วิทยุสถานีฐานแบบใช้งานร่วมกันได้หลายเทคโนโลยี
เช่น 2G 3G และ 4G (Multi-mode) เพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อเทียบกับ
การติดตัง้ ชุดอุปกรณ์วิทยุแยกส�ำหรับแต่ละเทคโนโลยีในสถานีฐานเดียวกัน
ในปีี 2563 ได้้ดำำ�เนิินการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ดัังกล่่าวเพิ่่�มอีีก 63,880 ชุุด
สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 99.7 tCO2e ต่่อปีี

o ปรับปรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (rectifier) ที่สถานีฐานให้มีประสิทธิภาพ
การท�ำงานสูงขึ้นและมีการสูญเสียพลังงานต�ำ่ ลง ช่วยปรับปรุงการใช้ ไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการผลิิตกระแสไฟฟ้้าลดลง ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้ติดิ ตั้้�งและทดแทน
เครื่่�องจ่่ายกระแสไฟฟ้้าดัังกล่่าวกว่่า 1,299 เครื่่�อง สามารถลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกได้้เพิ่่�ม 227 tCO2e ต่่อปีี
o ขยายการติดตั้งระบบ virtual machine server ระบบปฏิบัติการที่ท�ำให้
สามารถใช้ ซ อฟต์ แ วร์ บ นคลาวด์ โ ดยจ� ำ ลองการท� ำ งานของอุป กรณ์
เซิ ฟ เวอร์ รวมถึ ง ได้ ท ยอยปิ ด การใช้ ง านอุป กรณ์ เ ซิ ฟ เวอร์ บ างส่ ว น
ที่ไม่จ�ำเป็น นอกจากจะช่วยให้ใช้งานทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนอุปกรณ์แล้ว ยังลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลทั้งจาก
เซิฟเวอร์และจากระบบท�ำความเย็นทีต่ อ้ งหล่อเลีย้ งอุปกรณ์เหล่านัน้ ส่งผล
ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 12,421 tCO2e ต่อปี
• การใช้้พลัังงานทดแทน ในปีี 2563 เอไอเอสดำำ�เนิินโครงการพลัังงานทดแทน
ได้้แก่่ พลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ติดิ ตั้้�งกัับสถานีีฐาน 2,747 สถานีี โดยมีี 12 สถานีี
ที่่�ได้้ติิดตั้้�งแผงพลัังงานแสงอาทิิตย์์แบบพิิเศษที่่�มีี Micro-converter ซึ่่�งช่่วย
ลดผลกระทบจากเงาหรืือสิ่่�งกีีดขวาง ซึ่่�งได้้ร่่วมวิิจััยทดสอบประสิิทธิิภาพ
ของโครงการดัังกล่่าวร่่วมกัับศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์
แห่่งชาติิ นอกจากนี้้�ยัังติิดตั้้�งแผงพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ศูนู ย์์ข้อ้ มููลคอมพิิวเตอร์์
เพิ่่�มอีีก 2 แห่่ง นัับตั้้�งแต่่เริ่่�มโครงการในปีี 2543 เอไอเอสติิดตั้้�งแผงพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ที่่�ศููนย์์ข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์และชุุมสายรวมแล้้ว 4 แห่่ง และ 2,809
สถานีีฐาน ได้้กำำ�ลังั การผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า 6,018 เมกะวััตต์์-ชั่่�วโมง ส่่งผลให้้
ลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 3,503 tCO2e
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บริิการอีีกด้้วย โดย ณ สิ้้�นปีี 2563 มีีผู้้�ใช้้งาน My AIS เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ที่่� 8.1 ล้้านคน หรืือร้้อยละ 20 ของลููกค้้าทั้้�งหมด ขณะที่่�มีีลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนจาก
การรัับแจ้้งค่่าบริิการผ่่านทางไปรษณีีย์์เป็็นแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 6.7 ล้้านบััญชีี
และรวมถึึงมีีการออกใบกำำ�กัับภาษีีแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 84.6 ล้้านรายการ
รวมแล้้วช่่วยลดกระดาษซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
1,865 tCO2e ต่่อปีี

• การพััฒนาระบบจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Management
System: EMS) และได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 ซึ่่�งเป็็น
มาตรฐานระบบจััดการสิ่่�งแวดล้้อมระดัับสากลโดยผู้้�ตรวจสอบอิิสระ ในพื้้�นที่่�
ศููนย์์ข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์รวม 2 แห่่ง นอกจากนั้้�นยัังทำำ�การตรวจสอบภายใน
สำำ�หรัั บ ศูู น ย์์ ค อมพิิ ว เตอร์์ ที่่� เหลืื อ อยู่่�ทั้้�งหมดของบริิ ษัั ท โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งได้้รัับการอบรมและได้้รัับประกาศนีียบััตร ISO14001
ทั้้�งนี้้� เอไอเอสได้้ดำำ�เนิินการตามมาตรฐานดัังกล่่าวเพื่่�อพััฒนาประสิิทธิิภาพ
ในการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การบริิหารพลัังงาน การจััดการน้ำำ��
และของเสีีย สอดคล้้องกัับกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตามแนวทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
• การลดการใช้กระดาษ เอไอเอสน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�ำธุรกรรม
ต่ า งๆ ทั้ ง ในการด� ำ เนิ น งานภายในองค์กร การด� ำเนินงานกับพันธมิต ร
ทางธุรกิจ รวมไปถึงงานบริการลูกค้า ผ่านคอนเซ็ปต์ Full-E ประกอบด้วย
4 บริการหลัก ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน My AIS ที่ให้ลูกค้าตรวจสอบค่าบริการ
จ่ายบิล สม้ครและตรวจสอบแพ็คเกจได้ด้วยตนเอง 2) บริการแสดงใบแจ้ง
ค่ า บริก ารแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Bill) 3) บริก ารออกใบก� ำ กั บ ภาษี
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Receipt) และ 4) บริิการชำำ�ระเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Payment)
ซึ่่�งนอกจากจะช่่ ว ยลดการใช้้ ก ระดาษและการเดิิ น ทางแล้้ ว ยัั ง ส่่ ง เสริิ ม
ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ลููกค้้าที่่�รัับ
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โดยรวมแม้ปริมาณการใช้พลังงานยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนือ่ งจากการขยาย
บริการโครงข่ายและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานดาต้าอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเอไอเอสยังสามารถควบคุมความเข้มข้นในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้งานดาต้าแสดงให้เห็นถึง
การออกแบบและใช้งานเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมการ
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยในปี 2563 บริษัทสามารถลดความ
เข้ ม ข้ น ในการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกต่ อ ปริม าณการใช้ ง านดาต้ า ลง
ร้อยละ 82 เทียบกับปีฐาน 2558 ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 0.49 ของการใช้พลังงานรวม เทียบกับ
ร้อยละ 0.08 ในปี 2562

การลดและก�ำจัดขยะอย่างถูกวิธี
ลดและรีไซเคิลของเสียจากการด�ำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้คนไทยร่วม
ก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี
เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมและจ�ำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของประเทศมีความมุ่งมั่น
ในการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานเพื่อ
ลดของเสีียและเพิ่่�มอััตราการรีีไซเคิิลขยะ รวมถึึงมีีเป้้าหมายในการส่่งเสริิม
ให้้ ค นไทยได้้ เ ข้้ า ใจภัั ย อัั น ตรายของขยะอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ แ ละเข้้ า ใจการทิ้้�ง
ขยะอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ อ ย่่ า งถูู ก วิิ ธีี เ พื่่�อเข้้ า สู่่�กระบวนการรีี ไ ซเคิิ ล หรืื อ ทำำ�ลาย

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

อย่่างถููกต้้อง โดยได้้กำำ�หนดขอบเขตการดำำ�เนิินงานเรื่่�อง การบริิหารจััดการ
ขยะออกเป็็น 4 ด้้าน คืือ
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เอไอเอส
ได้ผนวกเรื่องการค�ำนึงถึงผลต่อสิ่งแวดล้อมในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อสร้างกลไกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลด
การปล่อยของเสีย มลพิษ และก๊าซเรือนกระจก พร้อมสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภายในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ อุปกรณ์
โครงข่าย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในส�ำนักงาน และอุปกรณ์มือถือ โดยมีชุด
คณะกรรมการพิจารณาตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและทรัพย์สิน ท�ำหน้าที่
ในการบริหารจัดการและพิจารณาการตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ก� ำ หนดเป้ า หมายเพื่อ ลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรในการด�ำเนินงาน เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าว
หมดอายุการใช้งานก็จะมีกระบวนการในการตรวจคัดแยกว่าจะสามารถน�ำมาใช้
ประโยชน์อกี ครัง้ (Reuse) หรือน�ำไปปรับปรุงใช้งานต่อไปในกระบวนการท�ำงาน
ที่เหมาะสม (Refurbish) หากไม่สามารถด�ำเนินการตามทั้ง 2 ข้อดังกล่าวได้
จะถูกน�ำเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อสามารถน�ำแร่ธาตุสว่ นประกอบ
กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ โดยเอไอเอสคั ด เลื อ กคู ่ ค ้ า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ มี
ความสามารถบริห ารจั ด การและรั บ ซากอุป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ หล่ า นี้
ไปจั ด การอย่ า งเหมาะสม โดยเปิ ด ประมู ล ภายใต้ ข ้ อ ก� ำ หนดในการจั ด การ
ของเสี ย โดยวิธี รีไ ซเคิ ล ที่ มี ก ระบวนการจั ด การที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นกระบวนการที่สามารถรีไซเคิลซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดั ง กล่ า วให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด และส่ ว นที่ เ หลื อ จากกระบวนการก� ำ จั ด ดั ง กล่ า ว
(Non-recyclable or Residue) ต้องน�ำไปฝังกลบอย่างถูกวิธี โดยตัง้ เป้าหมาย
ให้เหลือร้อยละ 3 ในปี 2566
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

การบริหารจัดการขยะจากอาคารส�ำนักงาน มุ่งส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
กระบวนการคัดแยกขยะภายในอาคารส�ำนักงานและน�ำส่งเข้าสู่กระบวนการ
ก�ำจัดหรือรีไซเคิลให้มากที่สุดและด้วยกระบวนการที่ถูกวิธี รวมถึงเน้นสร้าง
ความตระหนักรู้กับพนักงานถึงความส�ำคัญในการคัดแยกขยะและส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานเอไอเอสเข้ า ใจวิธี ก ารคั ด แยกขยะอย่ า งถู ก วิธี เ พื่อ น� ำ ไปสู ่ ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมให้ลกู ค้าและประชาชนทัว่ ไปเข้าใจและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี
ผ่านโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เปิดจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท
คือ 1.โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต 2.สายชาร์จ 3.หูฟัง 4.แบตเตอรี่มือถือ
5.พาวเวอร์แบงก์ เพื่อรวบรวมน�ำส่งเข้ากระบวนการก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
อย่ า งถู ก วิธี รวมถึ ง เน้ น สร้ า งความตระหนั ก รู ้ ถึ ง ภั ย อั น ตรายของขยะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเข้ า ใจการทิ้ง ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งถู ก วิธี เ พื่อ เข้ า สู ่
กระบวนการรีไซเคิลหรือท�ำลายอย่างถูกต้อง

ผลการด�ำเนินงานปี 2563
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)
เอไอเอสมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานร่วมกับคู่ค้าโดยค�ำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน
และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อ
ก�ำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
และมาตรฐานในการด�ำเนินงานร่วมกับคู่ค้า อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญปัจจัยทาง
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลในทุกกระบวนการบริหาร
ทั้งคู่ค้ารายใหม่และคู่ค้าที่มีอยู่เดิม ถือเป็นจรรยาบรรณของหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องของเอไอเอสที่ต้องปฎิบัติตามแนวทางการบริหารงาน
โดยในปีี 2563 เอไอเอสได้้พิิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิิบััติิงานในด้้าน
การจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Green Procurement) โดย
กำำ�หนดคุุณสมบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นข้้อกำำ�หนดบัังคัับของการประกวดราคา
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

หรืือเป็็นข้้อกำำ�หนดพึึงประสงค์์ รวมทั้้�งมีีแผนที่่�จะจััดทำำ�ข้้อกำำ�หนดการจััดซื้้�อ
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม และยั ง มี ก ารพั ฒ นานโยบายในการด� ำ เนิ น งาน
ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน อาทิ พัฒนาและปรับปรุงคู่มือเพื่อการจัดซื้อ
อย่างยัง่ ยืน(Sustainable Procurement Management Manual) การจัดท�ำ
รายงานวิเ คราะห์ คู ่ ค ้ า หลั ก (Spend Analysis) เป็ น ต้ น สามารถศึ ก ษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sustainability.ais.co.th/th/supplychain-management
การก�ำจัดซากและรี ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กิดจากการด�ำเนินธุรกิจ เอไอเอส
ได้ก�ำหนดประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ คือ อุปกรณ์
โครงข่าย อาทิเช่น แบตเตอรี่, อุปกรณ์จ่ายพลังงาน, อุปกรณ์สถานีฐาน,
สายเคเบิ้ล เป็นต้น โดยคณะท�ำงานเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะและของเสีย
อย่างยัง่ ยืนจะท�ำหน้าทีก่ ำ� กับการด�ำเนินงานโดยมุง่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างครบวงจร (Life Cycle Perspective) ในปีที่ผ่านมาเอไอเอสได้ด�ำเนิน
การก�ำจัดซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยคัดเลือก
ผู้รับซากที่มีใบอนุญาตถูกต้องจากกรมโรงงาน สามารถแสดงถึงกระบวนการ
และแหล่งก�ำจัดที่ชัดเจน และมีสัดส่วนที่เหลือจากกระบวนการก�ำจัดดังกล่าว
(Non-recyclable or Residue) ร้อยละ 0.01
การบริหารจัดการขยะจากอาคารส�ำนักงาน ในปีที่ผ่านมาเอไอเอสได้ปรับปรุง
พื้นที่คัดแยกขยะให้มีการแบ่งประเภทขยะที่ชัดเจน เพื่อให้ขยะสามารถเข้า
สู ่ ก ระบวนการรีไ ซเคิ ล ได้ ง ่ า ย รวมถึ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพิ่ม ประเภทถั ง ขยะ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานได้ทิ้งขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง
จากการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 ปริิมาณขยะทั้้�งหมดจำำ�นวน 548 กิิโลกรััม
ลดลงร้้อยละ 32 จากปีี 2562 โดยจำำ�แนกได้้เป็็นขยะทั่่�วไป (Non-hazardous
Waste) ร้้อยละ 45 ซึ่่�งเป็็นขยะทั่่�วไปในสำำ�นัักงานและอาคารปฏิิบัติั กิ ารต่่างๆ และ
เป็็นของเสีียอัันตราย (Hazardous waste) ร้้อยละ 55 ซึ่่�งเป็็นขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจและขยะอัันตรายอื่่�นๆ ภายในสำำ�นัักงาน
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การส่งเสริมคนไทยเข้าใจและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ผ่านโครงการ
“คนไทยไร้ E-waste”
ในปี 2563 เอไอเอสด�ำเนินโครงการคนไทยไร้ E-waste โดยเน้นการขยาย
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความแข็งแรง
ให้การด�ำเนินโครงการและอ�ำนวยความสะดวกในการทิ้งขยะอิเล็กทรอกนิกส์
ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนีย้ งั มุง่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้คนไทยรับรู้
ถึงอันตรายที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหากเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์
ที่หมดอายุการใช้งานไว้ที่บ้าน หรือการน�ำไปทิ้งไม่ถูกวิธี รวมถึงการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิล และการก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
อย่างถูกวิธี เพื่อหวังผลให้คนไทยได้ตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการด�ำเนินงานดังนี้
• การขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลการด�ำเนินงานโครงการ
“คนไทยไร้ E-waste”
สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มผ่ า นความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี เ ครือ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนที่เห็นความส�ำคัญของการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จนสามารถขยายจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์
ได้กว่า 2,400 จุดทั่วประเทศอ�ำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถทิ้ง
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
- 28 พฤษภาคม 2563 : เอไอเอสร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ขยายจุดรับทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัล 37 แห่งทั่วประเทศและอาคาร
ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเชิญชวนคนไทย คัด แยก ทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกที่เพือ่ ร่วมกันรักษา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 1 มิถุนายน 2563: เอไอเอสร่วมมือกับไปรษณีย์ ไทยขยายจุดรับทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ท�ำการไปรษณีย์ 160 แห่งทั่วประเทศ
- 1 มิถนุ ายน 2563 : เอไอเอสร่วมมือเครือข่ายเพื่อความยัง่ ยืนแห่งประเทศไทย
หรือ Thailand Responsible Business Network โดยมีบริษัทสมาชิก
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน
9 องค์กร คือ บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยออพติคอล, อีสท์ วอเตอร์,
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การบินไทย, ยูนซี นั , เอสซี แอสเสท, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ สิงห์ เอสเตท
ร่ ว มรณรงค์ แ ละบอกต่ อ การทิ้ง ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งถู ก วิธี ใ ห้
แพร่หลายไปยังครอบครัวและคนรอบข้า ได้ตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งขยายจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไปวางที่ส�ำนักงาน
ของบริษัทต่างๆ
- 14 กรกฎาคม 2563 : เอไอเอสร่วมเป็นภาคีเครือข่าย “กรีนพหลโยธิน”
เชิญ 13 องค์กรบนถนนเส้นพหลโยธิน ร่วมท�ำภารกิจครั้งส�ำคัญเพื่อ
สิ่งแวดล้อมไทย “E-Waste The Battle ถ้ารักษ์จริง...มาทิ้งแข่งกัน” แข่งขัน
รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
- 15 สิงหาคม 2563 : เอไอเอส รวมมือกับธนาคารออมสิน ร่วมรณรงค์
สร้างการตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และบอกต่อการทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี
- 3 ธันวาคม 2563 : เอไอเอสร่วมมือกับบริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั คิดคิด จ�ำกัด เชิญชวนคนไทยร่วมอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ด้วยการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ น�ำไปทิ้งในจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ได้ที่ 4 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค
ได้แก่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค,
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส และ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
- 16 ธันวาคม 2563 : เอไอเอส และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม รวมพลังสร้างเครือข่าย คนไทยไร้ E-Waste ทั่วประเทศ สร้าง
การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผ่าน 2 ความร่วมมือหลัก คือ 1.ขยายจุดวางถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส์
ณ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือ ทสจ. ทัว่ ประเทศ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์
อย่างถูกวิธี และ 2.ร่วมมือกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. เพือ่ เป็นตัวแทนสื่อสารสร้างการตระหนัก
รู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
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• ส่ ง เสริม การกิ จ กรรมพิเ ศษเพื่อ สนั บ สนุ น การร่ ว มโครงการ “คนไทยไร้
E-waste” อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม Challenge ขององค์กรเครือข่าย
กรีนพหลโยธิน และคอนโดที่อยู่อาศัยต่างๆ, แคมเปญ AIS E-Waste
ทิง้ รับพอยท์, แคมเปญ AIS E-Waste ทิ้งรับโชค เป็นต้น เพื่อกระตุ้น
และตอกย�้ ำ ให้ ค นไทยได้ ต ระหนั ก รู ้ และเชิ ญ ชวนให้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการน� ำ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งอย่างถูกวิธี จนน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธีของคนไทยในท้ายที่สุด เพื่อร่วมกันรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
- 2 กันยายน 2563: เอไอเอสมุ่งสร้างการตระหนักรู้ และรวบรวมขยะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั่ ว ประเทศในโครงการ “คนไทยไร้ E-waste” เปิ ด
แคมเปญ“AIS E-Waste ทิ้งรับพอยท์” แทนค�ำขอบคุณลูกค้าที่ร่วมสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี ไปพร้อมกัน เพียงคัดแยกและน�ำขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, แบตเตอรี่มือถือ, สายชาร์จ,
หูฟัง และพาวเวอร์แบงก์ ไปทิ้งที่เอไอเอสช็อปใกล้บ้าน รับฟรีทันที AIS
Points ชิ้นละ 5 คะแนน
- 11 ธันวาคม 2563: กิจกรรม “AIS E-Waste ทิ้งรับโชค” เชิญชวนลูกค้า
เอไอเอส และเอไอเอส ไฟเบอร์ ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างถูกวิธีที่ AIS
Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัล โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์
1 ชิ้น = 1 สิทธิ์ (1 หมายเลข/10สิทธิ์/โครงการ)
ผลการด�ำเนินงานโครงการ “คนไทยไร้ E-waste” (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)
ประเภทของขยะอิเล็กทรอนิส์
เครื่องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
อุปกรณ์เสริม
แบตเตอรี่
อื่นๆ
ยอดรวม

จำ�นวนชิ้น
8,950
20,204
18,073
67,573
114,801
084
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การด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
เอไอเอสตระหนักถึงความส�ำคัญและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน อันเป็นคุณธรรม
พื้นฐานของการท�ำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยได้ก�ำหนดนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึง่ ในจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการด�ำเนิน
ธุรกิจทีส่ อดคล้องกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
(United Nations Universal Declaration of Human Rights – UNDHR)
และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการท�ำงานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (The International Labor Organization – ILO) ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ได้ ม อบหมายให้ค ณะกรรมการพัฒ นาสู่ค วามยั่ง ยืน
ในการก�ำกับดูแล ผ่านคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีหน้าที่ในการ
น�ำนโยบายไปปฏิบัติใช้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพือ่ ระบุประเด็น
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงก�ำหนดกลุ่มบุคคลที่ ได้รับผลกระทบ
เพื่อก�ำหนดแนวทางแก้ ไข และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) โดย
มีการสื่อสารนโยบายให้กับพนักงาน ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้ส่งมอบ
สินค้าและบริการ ผู้รับเหมา คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
ในการด�ำเนินธุรกิจให้รับทราบ เข้าใจ รวมถึงมีส่วนร่วมในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีคณ
ุ ธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กำ� หนดนโยบาย
การให้ข้อมูลการกระท�ำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองข้อมูล
(Whistle Blower Policy) เพื่อปกป้องดูแลพนักงานกรณีรายงานเมื่อ
พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้อง
ถูกลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รบั ผลกระทบใดๆ จากการแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกีย่ วกับ
การถูกข่มเหง การถูกเลือกปฏิบตั ิ การถูกละเมิดสิทธิ ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนฉบับเต็มได้จาก QR code ที่ปรากฎด้านล่าง
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เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การด�ำเนินงานของบริษทั จะไม่กอ่ ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ุ ค่่า เอไอเอสจึึงได้้กำำ�หนดกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงทางด้้าน
ตลอดห่่วงโซ่่คุณ
สิิทธิิมนุุษยชนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าทางธุุรกิิจ รวมถึึงมีีกระบวนการตรวจสอบคู่่�
ค้้าและประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเอไอเอสและ
คู่่�ค้้า ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงแผนงานและกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
1) ระบุประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ
2) ระบุกลุ่มผู้ ได้รับผลกระทบ
3) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
4) การด�ำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยง

ระบุประเด็นความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษย
ชนที่เชื่อมโยง
กับห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ

ระบุกลุ่มผู้ ได้รับ
ผลกระทบ

ในปีี 2563 บริิษััทได้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ครอบคลุุมทุุก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั โดยพบประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนคิิด
เป็็น 47.8% ของกิิจกรรมตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้มีมี าตรการและ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนครบถ้้วน 100%
บริษทั ได้จัดให้คคู่ า้ ในกลุม่ Critical Tier 1 Supplier ต้องท�ำแบบประเมินตนเอง
ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ พร้อมน�ำส่งให้
กับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสอบทานข้อมูล ส�ำหรับคู่ค้าที่ประเมินแล้วหากพบว่า
มีความเสี่ยงสูงในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทจะมีการแจ้งเพื่อให้ด�ำเนิน
การจัดการกับความเสี่ยง พร้อมทั้งเข้าพบคู่ค้าเพื่อหาแนวทางแก้ ไขประเด็น
ความเสี่ยงดังกล่าว

มาตรการบริหาร
จัดการ
ความเสี่ยง

การด�ำเนินการแก้ ไข
เพื่อจัดการความเสี่ยง
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ทั้้�งนี้้� จากการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนพบประเด็็นที่่�มีีความเสี่่�ยง 5 รายการ ดัังนี้้�
ประเด็นความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชน

กลุ่มที่ ได้รับผลกระทบ

ความเสี่ยง

1) สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การขายและด้านวิศวกรรม
ภาคสนาม

เนื่องจากพนักงานต้องมีการเดินทางปฏิบัติงานอยู่
เป็นประจำ� และต่างสถานที่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน หรือยานพาหนะไม่
ปลอดภัย

- เน้นย้ำ�มาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัย
และอนุญาตเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น
- สำ�หรับความปลอดภัยด้านการเดินทาง บริษัทจัดให้มีตารางการตรวจสอบยานพาหนะ
และมีการติดตามดูแลอายุการใช้งานอย่างเหมาะสม
- ลดระยะทางการเดินทางปฏิบัติงาน ด้วยการวางแผนพื้นที่การทำ�งานให้มีระยะทางสั้นลง
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

2) ปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ลูกค้าทั่วไป

ความเสี่ยงจากการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ส่วนบุคคล แม้จะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของบุคคล

- จัดตั้งแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดตามดูแลและตรวจสอบ
ด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
- สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับบุคลากร
- มีกระบวนการประเมินผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำ�หนดและจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าวในการให้บริการใหม่ๆ
- จำ�กัดการเข้าถึงข้อมูลที่สำ�คัญ (Sensitive Information) รวมถึงการนำ�เทคนิคการป้องกันข้อมูล
ที่หลากหลายมาใช้โดยครอบคลุมข้อมูลขณะที่เก็บรักษาในระบบ และขณะที่ใช้งาน
และส่งต่อข้อมูลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
- จัดทำ�ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับกระบวนการของการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบ (Data Flow)
อย่างเป็นขั้นตอนและสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
- สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่รายงานพัฒนาความยั่งยืน
2563 หน้า 35-36
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มาตรการและการดำ�เนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
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กลุ่มที่ ได้รับผลกระทบ
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ความเสี่ยง
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มาตรการและการดำ�เนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

3) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
และบริการ

ลูกค้าทั่วไป

ประเด็นความเสี่ยงด้านคุณภาพของสินค้า เช่น
อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Fixed
Broadband Customer Premises Equipment)
และความปลอดภัยของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าจะมีโอกาส
เกิดขึ้นน้อยแต่มีผลกระทบค่อนข้างสูง

- มีการควบคุมเพื่อให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง
ให้กับลูกค้า ตาม UL94-V0 standard plastic รวมถึงการทดสอบ surge protection
จากหน่วยงานภาครัฐ
- สำ�หรับโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมที่เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ตราสินค้าของบริษัท
(House Brand) จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก Acceptable Quality Limit (AQL)

4) สภาพแวดล้อมการทำ�งาน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผู้รับเหมาธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ผู้รับเหมาบางรายยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยการ
ทำ�งานที่เหมาะสม กรณีผู้รับเหมารายสำ�คัญของบริษัท
ทางเอไอเอสจะมีมาตรการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับเหมา
รายดังกล่าวมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งาน
เป็นไปตามที่กำ�หนด

- กำ�หนดมาตรการด้านมาตรฐานความปลอดภัยสำ�หรับผู้รับเหมา/คู่ค้า โดยเริ่มจากขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีหลักสูตรการอบรมที่จำ�เป็น รวมถึงการออกใบรับรองให้กับ
ผู้ผ่านการอบรม

5) เสรีภาพในการแสดงออก/
การแสดงความคิดเห็น

ลูกค้าทั่วไป

บริษัทได้รับคำ�ร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อจำ�กัด
การเข้าถึงบางเว็บไซต์ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงที่จะละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านเสรีภาพในการแสดงออกหรือการ
แสดงความคิดเห็น

- ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก/แสดงความคิดเห็น โดยคำ�นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้
ขอบเขตแห่งรัฐ
- คำ�นึงถึงผลกระทบด้านลบด้วยการบริหารจัดการขั้นตอนภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่จำ�กัด ยกเว้นเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกร้องขออย่างเป็นทางการ
ตามขั้นตอนทางกฎหมาย

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท https://sustainability.ais.co.th/th/respect-to-human-rights
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมโดยสรุป
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว
และการแข่งขันด้านราคาของบริการดาต้า

สภาพเศรษฐกิจของประเทศและภาคธุรกิจประสบการกับชะลอตัวในปี 2563
จากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเริ่มส่งผลตั้งแต่ต้น
ปี 2563 และได้เริ่มมีการระบาดระลอกใหม่ในปลายไตรมาส 4 ของปี ธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับการ
แข่งขันด้านราคาในแพ็กเกจดาต้าแบบใช้งานไม่จ�ำกัด โดยรายได้ธุรกิจโทรศัพท์
เคลื่อนที่ปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.5 จากการปรับลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและ
รายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หายไป

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตสูงจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นใน
สถานการณ์ โรคระบาด

เอไอเอสไฟเบอร์ ซึ่งด�ำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านมีการเติบโตสูงจากความ
ต้องการทีส่ งู ขึ้นจากกระแสการท�ำงานจากทีบ่ า้ นด้วยจ�ำนวนลูกค้าทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ
29 สูงกว่าการเติบโตโดยรวมของตลาดทีโ่ ตร้อยละ 10-12 การเติบโตของเอไอเอส
ไฟเบอร์์ เน้้นขยายฐานลููกค้้าจากธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� และขยายพื้้�นที่่�การให้้
บริิการครอบคลุุมครบทั้้�ง 77 จัังหวััด ส่่งผลให้้บรรลุุเป้้าหมายจำำ�นวนลููกค้้า 1.3
ล้้านราย และครองส่่วนแบ่่งตลาดร้้อยละ 12 เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 10 ในปีี 2562
ทั้้�งนี้้�จากการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�รุุนแรง ส่่งผลให้้ ARPU ปรัับลดลงร้้อยละ 11
โดยรวมแล้้วรายได้้ธุรุ กิิจอิินเทอร์์เน็็ตบ้้านเติิบโตร้้อยละ 22 และมีีสัดั ส่่วนร้้อยละ
5.3 ของรายได้้จากการให้้บริิการหลััก

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรเติบโตตามกระแสเทคโนโลยีดิจิทัล และ
เริ่มพัฒนาบริการ 5G

จากสถานการณ์โรคระบาดซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ภาคธุรกิจต้องปรับใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีการเติบโตของรายได้จากบริการ
Cloud และ Enterprise solution ในอัตราที่สูงถึงสองหลัก ในขณะที่บริการ
Enterprise Data Service มีรายได้ที่ลดลงชั่วคราวจากการขอปรับแพ็กเกจ
ลงในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โดยรวมธุรกิจบริการลูกค้าองค์การนอกเหนือ
จากบริการโทรศัพท์เติบโตร้อยละ 6 เทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของ
รายได้จากให้บริการหลัก ด้านบริการ 5G ส�ำหรับลูกค้าองค์กรได้เริ่มพัฒนา
ความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการโครงข่าย 5G เพื่อต่อยอด
สร้างโซลูชั่น 5G ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

บริการ 5G สร้างฐานผู้ ใช้งานได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยแพ็กเกจ 5G
มีระดับ ARPU เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15

เอไอเอสเปิิดให้้บริิการ 5G บนย่่านความถี่่� 2600 เมกะเฮิิร์ต์ ซในเดืือนกุุมภาพัันธ์์
และเปิิดให้้บริิการแพ็็กเกจ 5G อย่่างเป็็นทางการในเดืือนตุุลาคม 2563 โดยใน
ช่่วงเริ่่�มต้้นของเทคโนโลยีี 5G ผู้้�ใช้้บริิการยัังคงอยู่่�ในวงจำำ�กััด เนื่่�องจากจำำ�นวน
รุ่่�นของอุุปกรณ์์ที่่�รองรัับ 5G ยัังมีีน้้อย ซึ่่�ง ณ สิ้้�นปีี 2563 มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ
แพ็็กเกจ 5G รวมทั้้�งสิ้้�น 239,300 เลขหมาย หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 2.4 ของจำำ�นวน
ลููกค้้าระบบรายเดืือน ซึ่่�งสููงกว่่าเป้้าหมายจำำ�นวน 100,000 เลขหมายที่่�วางไว้้
2 เท่่า ทั้้�งนี้้�ด้้วยการนำำ�เสนอปริิมาณดาต้้าที่่�สููงขึ้้�น ประกอบกัับการสร้้างมููลค่่า
เพิ่่�มด้้วยบริิการซิิมเสริิมฟรีี จึึงช่่วยยกระดัับ ARPU ของบริิการ 5G ในกลุ่่�ม
ผู้้�ใช้้งานได้้ร้้อยละ 10-15

ผลการด�ำเนินงานปี 2563 เป็นไปตามคาดการณ์จากการบริหาร
จัดการต้นทุนที่ดี

โดยสรุุปในปีี 2563 ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นไปตามที่่�ฝ่่ายบริิหารได้้ให้้
คาดการณ์์ ไว้้ โดยรายได้้การให้้บริิการหลัักอยู่่�ที่่� 129,594 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
5.1 ด้้าน EBITDA (pre-TFRS16) เท่่ากัับ 76,619 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 2.7
จากการบริิหารจััดการต้้นทุุน ในขณะที่่�กำำ�ไรสุุทธิิ (ไม่่รวมผลจาก TFRS16) อยู่่�
ที่่� 28,423 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 8.9 และงบลงทุุนรวมสำำ�หรัับการขยายโครง
ข่่าย 5G และ 4G รวมถึึงอิินเทอร์์เน็็ตบ้้านรวมทั้้�งปีีเท่่ากัับ 35,000 ล้้านบาท ซึ่่�ง
โดยรวมตััวเลขเป็็นไปตามคาดการณ์์
ส�ำหรับปี 2564 เอไอเอสมุ่งที่จะเสริมความแข็งแกร่งของความเป็นผู้น�ำในธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยบริการ 5G เพื่อจับกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าสูงทั้งส�ำหรับ
ผู้บริโภคและลูกค้าองค์กร อีกทั้งด้วยสินค้าและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง และ
เน้นกลยุทธ์รักษาฐานลูกค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน
มีเป้าหมายเพิ่มผู้ใช้บริการเป็น 1.6 ล้านราย โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นฐาน
ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบความต้องการเชื่อมต่อจากบ้านที่สูงขึ้น ด้าน
ธุรกิจลูกค้าองค์กร นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์เน้นบริการเพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่กระบวนการดิจิทัลด้วยโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
อาทิ Cloud, Cyber security และ ICT solution ทั้งนี้ เอไอเอสได้คาดการณ์
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2564 โดยทั้งรายได้จากการให้บริการหลัก และ
EBITDA จะเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต�่ำ ส่วนงบประมาณการลงทุน
ส�ำหรับโครงข่าย 5G และ 4G รวมทั้งธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านรวมทั้งสิ้นประมาณ
25,000-30,000 ล้านบาท

088

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

เหตุการณ์ส�ำคัญในปี 2563
1.ในไตรมาส 1/2563 เอไอเอสได้เริ่มใช้มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 (เครื่องมือ
ทางการเงิน) และฉบับที่ 16 (สัญญาเช่า) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
TFRS 9: เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานก�ำหนดให้จ�ำแนกประเภทสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 ประเภท
ในการวัดมูลค่า คือ การวัดด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (“FVOCI”) และด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
หรือขาดทุน (“FVTPL”) การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทส�ำหรับการบริหารเครื่องมือทางการเงินและลักษณะของกระแส
เงินสดของสินทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 16: สัญญาเช่า (แทน TAS17: สัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาเช่า
การเงิน)
ในวันที่ 1 มกราคม 2563 สัญญาเช่าด�ำเนินงานถูกรับรู้เป็น “สินทรัพย์
สิทธิการใช้” และ “หนี้สินตามสัญญาเช่า” ที่มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้อง
ช�ำระตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ โดยสัญญาเช่ารวมถึง สัญญาเช่า
เสาโทรคมนาคม การเช่าพื้นที่, อาคารและส�ำนักงาน และค่าเช่าช�ำระขั้นต�ำ่
ของคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์จากทีโอที
โดยบทวิเคราะห์ฉบับบนี้ ได้แสดงงบก�ำไรขาดทุนที่ ไม่รวมผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงาน
ของปี 2562 ได้
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

2.ในไตรมาส 4/2563 ตามที่่�พระราชกฤษฎีีกาฯ ว่่าด้้วยการยกเว้้นรััษฎากร
(ฉบัั บ ที่่� 695) ลงวัั น ที่่� 20 มิิ ถุุ น ายน 2563 ได้้ กำำ� หนดให้้ มีี ก ารยกเว้้ น
ภาษีีเงิินได้้ 2.5 เท่่า สำำ�หรัับรายจ่่ายเพื่่�อการลงทุุนในเครื่่�องจัักร ในระหว่่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยเงื่อนไขของเครื่องจักร
ประกอบด้วย 1) สิ่งทีป่ ระกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น 2) เครื่องจักรส�ำหรับใช้กอ่
ก�ำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้
จะทยอยรับรูเ้ ป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตัง้ แต่ปี 2563 ซึง่ ในไตรมาส 4/2563 มีการ
รับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่า 246 ล้านบาท และส่วนของสิทธิประโยชน์ใน
อีก 4 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าโดยประมาณใกล้เคียงกับปี 2563

สภาวะตลาดและการแข่งขัน
ปี 2563 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวางโครงข่ายและการให้บริการ 5G ใน
ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกที่ ได้เริ่มเปิดให้บริการพร้อมกับ
ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมเริ่มเปิดตัวบริการ 5G ใน
พื้นที่ส�ำคัญของแต่ละจังหวัด โดยเน้นขยายครอบคลุมพื้นที่ซึ่งมีการใช้งานหนา
แน่นเป็นหลัก เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มที่มีกำ� ลังซื้อสูง ทั้งนี้เนื่องจาก
โทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ องรับ 5G ยังมีจำ� นวนจ�ำกัด และมีราคาเริ่มต้นสูงกว่า 10,000
บาท จึงส่งผลให้อัตราการใช้งาน 5G ในปี 2563 ยังอยู่ในระดับที่จ�ำกัด

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

แบบใช้้งานไม่่จำำ�กััด ได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�นในกลุ่่�มผู้้�ใช้้งานที่่�ระมััดระวัังในการ
ใช้้จ่่าย ซึ่่�งถืือเป็็นอุุปสรรคของผู้้�ให้้บริิการในการสร้้างรายได้้จากการใช้้งาน
ดาต้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว แม้้ผู้้�ให้้บริิการสามารถเพิ่่�มราคาแพ็็กเกจดาต้้าแบบ
ใช้้งานไม่่จำำ�กััด เพื่่�อลดผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ ARPU แต่่ยัังมีีการลดราคาด้้วย
แพ็็กเกจขนาดเล็็กด้้วยความเร็็วที่่�ต่ำำ��ลงในบางพื้้�นที่่�เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีกำำ�ลัังซื้้�อน้้อยในภาวะที่่�กำำ�ลัังการใช้้จ่่ายของผู้้�บริิโภคอ่่อนตััว
ความต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในบ้านเร่งตัวสูงขึ้น จากกระแสการ
ท�ำงานจากที่บ้าน (Work from home) และเรียนจากที่บ้าน (Learn from
home) ผลักดันให้อัตราส่วนครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 51 จากร้อยละ 47 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาด
มีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการยังคงใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงดูด
ลูกค้าใหม่ และเพื่อตอบสนองต่อสภาวะก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคในระดับต�ำ่ โดยน�ำ
เสนอแพ็กเกจราคาต�่ำเริ่มต้นที่ 399 บาท/เดือน ส�ำหรับความเร็วมาตรฐาน 100
เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งลดลงจากราคา 599 บาท/เดือนในปีก่อน ดังนั้น ARPU
ของอุตสาหกรรมจึงลดต�่ำลง ในขณะที่ผู้ให้บริการที่มีบริการที่หลากหลาย
ได้ เ น้ น น� ำ เสนอแพ็ ก เกจที่ ร วมหลายบริก าร (Convergence) รวมถึ ง
การเสนอบริการเสริมอื่นๆ เช่น การเพิ่มความเร็วเน็ต การอัพเกรดอุปกรณ์
ให้กับลูกค้า และคอนเทนต์ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มรายได้

ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดที่ ยื ด เยื้ อ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ จ ่ า ยของ
ผู ้ บ ริโ ภคที่ อ ่ อ นตั ว ลง ผู ้ ใ ห้ บ ริก ารจึง ยั ง คงเสนอแพ็ ก เกจดาต้ า แบบใช้ ง าน
ไม่จ�ำกัด (Unlimited data) ให้กับทั้งลูกค้าระบบเติมเงินและระบบรายเดือน
เพื่่�อเป็็นกลยุุทธ์์ในการดึึงดููดกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มองหาบริิการที่่�คุ้้�มค่่า ซึ่่�งแพ็็กเกจดาต้้า
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สรุปผลการด�ำเนินงานในปี 2563
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและก�ำลัง
ซื้อของผู้บริโภค รวมถึงการลดลงของกลุ่มนักท่องเที่ยว ได้ส่งผลกระทบต่อ
จ�ำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยฐานลูกค้าระบบเติมเงินมีจ�ำนวนลดลง
1.7 ล้านเลขหมาย หรือลดลงร้อยละ 5 เทียบกับปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมา
จากการลดลงของจ�ำนวนลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว ประกอบกับกระแสการย้าย
บริการจากระบบเติมเงินไปยังระบบรายเดือนที่ยังมีต่อเนื่อง อันเป็นผลจาก
แคมเปญส่วนลดเครื่องโทรศัพท์ ในขณะที่กระแสการย้ายบริการดังกล่าวเป็น
ปัจจัยหนุนให้ลูกค้าระบบรายเดือนเติบโตสูงถึงร้อยละ 12 เทียบกับปีก่อน โดย
เพิ่มเป็นร้อยละ 25 ของฐานลูกค้ารวม จากร้อยละ 22 ในไตรมาส 4/2562 แม้
จ�ำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นปี 2563 จะลดลงมาอยู่ที่ 41.4 ล้าน
เลขหมาย หรือลดลงร้อยละ 1.4 จากปีก่อน แต่เอไอเอสยังคงรักษาความเป็น
ผู้น�ำในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงผู้ใช้บริการและ
เชิงรายได้อับดับ 1 ทั้งนี้จากผลกระทบของก�ำลังซื้อที่อ่อนตัวของผู้บริโภคได้
กดดัน ARPU เฉลี่ยลดลงเป็น 234 บาท โดยลดลงร้อยละ 7 เทียบกับปีก่อน
การเติบโตของผูใ้ ช้บริการเอไอเอสไฟเบอร์ ได้รบั แรงหนุนจากความต้องการเชือ่ ม
ต่อภายในบ้านที่สูงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ในปี 2563 มีจ�ำนวนผู้ใช้
บริการสุทธิเพิ่มขึ้น 299,300 ราย รวมเป็นจ�ำนวนผู้ใข้บริการทั้งสิ้น 1,336,900
ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เทียบกับปีก่อน ซึ่งเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญ เหนือ
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยเฉลีย่ ร้อยละ 10-12 โดยประมาณ อย่างไร
ก็ตาม ด้วยการแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรงตลอดทัง้ ปี โดยผูใ้ ห้บริการต่างน�ำเสนอ
ส่วนลดและแพ็กเกจในระดับราคาต�่ำ ส่งผลให้ ARPU ลดลงเป็น 476 บาท จาก
533 บาทในไตรมาส 4/2562

ธุรกิจมือถือ

ไตรมาส 4/2562

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ไตรมาส 3/2563

การกำ�กับดูแลกิจการ

ไตรมาส 4/2563

งบการเงิน

%YoY

%QoQ

จำ�นวนผู้ ใช้บริการ
ระบบรายเดือน

9,107,400

9,771,500

10,192,400

12%

4.3%

ระบบเติมเงิน

32,906,400

31,170,000

31,244,400

-5.1%

0.2%

รวมจำ�นวนผู้ ใช้บริการ

42,013,800

40,941,500

41,436,800

-1.4%

1.2%

ระบบรายเดือน

105,700

235,100

420,900

298%

79%

ระบบเติมเงิน

350,000

-313,400

74,400

-79%

-124%

รวมจำ�นวนผู้ ใช้บริการ

455,700

-78,300

495,300

8.7%

-733%

ระบบรายเดือน

537

498

486

-9.4%

-2.3%

ระบบเติมเงิน

173

157  

154

-11%

-1.9%

เฉลี่ย

252

237

234

-7.0%

-1.2%

ระบบรายเดือน

212

189

187

-12%

-1.6%

ระบบเติมเงิน

92

78

79

-15%

0.9%

118

104

105

-11%

0.5%

16.6

19.8

21.6

30%

8.9%

จำ�นวนผู้ ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)

MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน)

เฉลี่ย
VOU (กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)
ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน

11.1

16.1

16.5

47%

2.4%

เฉลี่ย

12.7

17.2

18.0

42%

5.0%

71%

76%

77%

-

-

%YoY

%QoQ

อัตราการใช้เครื่องโทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ 4G
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน
จำ�นวนผู้ใช้บริการ
จำ�นวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
ARPU (บาท/ราย/เดือน)

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ไตรมาส 4/2562

ไตรมาส 3/2563

ไตรมาส 4/2563

1,037,600

1,255,500

1,336,900

29%

    6.5%

100,600

52,900

81,400

-19%

     54%

533

484

476

-11%

-1.6%
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สรุปผลประกอบการไตรมาส 4/2563
ในไตรมาส 4/2563 เศรษฐกิ จ ไทยยั ง คงชะลอตั ว ประกอบกั บ การระบาด
ของโควิดระลอกใหม่ในเดือนธันวาคม ยิ่งส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ ถึงแม้ฐานผู้ใช้บริการจะเริ่มฟื้นตัวไตรมาส 4/2563 แต่การแข่งขัน
ด้านราคายังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันให้รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง
ร้ อ ยละ 8.7 เที ย บกั บ ปี ก ่ อ น และคงที่ เ ที ย บกั บ ไตรมาสก่ อ น อย่ า งไรก็ ดี
ความต้ อ งการอิ น เทอร์ เ น็ ต ภายในบ้ า นที่ เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลดี
ต่อธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เทียบกับปี
ก่อน และร้อยละ 3.7 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ
81,400 ราย ส�ำหรับธุรกิจลูกค้าองค์กรในส่วนที่นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์
มีการเติบโตของรายได้ร้อยละ 8 เทียบกับปีก่อน และเติบโตร้อยละ 6 เทียบกับ
ไตรมาสก่อน จากความต้องการที่สูงขึ้นของบริการ Cloud, Data center และ
Enterprise Solution ตามแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล โดยภาพรวม
รายได้จากการให้บริการหลักในไตรมาส 4/2563 เท่ากับ 32,090 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 7.2 เทียบกับปีก่อน และคงที่เทียบกับไตรมาสก่อน นอกจากนี้
รายได้จากการขายเครื่องมือถือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72 เทียบกับไตรมาสก่อน
จากการเปิดตัวของ IPhone 12 และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล
ทั้งนี้รายได้ส่วนนี้ลดลงร้อยละ 3 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการที่
iPhone 12 เปิดตัวล่าช้ากว่าปีก่อนหน้า
ในส่ ว นของต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ ่ า ย แม้ ว ่ า รายได้ จ ะชะลอตั ว ลงตั้ ง แต่ ช ่ ว ง
ต้นปี 2563 แต่เอไอเอสยังคงด�ำเนินแผนการลงทุนเพื่อคงความเป็นผู้น�ำ
ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโครงข่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.3 เทียบกับปีก่อน และคงที่เทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะที่ต้นทุนบางส่วนที่
แปรผันกับรายได้ปรับลดลง เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าคอมมิชชั่น
ระบบเติมเงินที่ลดลงตามรายได้ ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการลดลงร้อยละ 1.5

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

เทียบกับปีก่อน และคงที่เทียบกับไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลง
ร้อยละ 33 เทียบกับปีก่อนหน้าจากกิจกรรมทางการตลาดที่ลดลง ในขณะที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งเป็นผลจากฤดูกาลและแคมเปญ
ในการเปิดตัว 5G ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงร้อยละ 22
เทียบกับปีกอ่ จากการส�ำรองหนีเ้ สียทีล่ ดลงและการบริหารต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และลดลงร้อยละ 3 เทียบกับไตรมาสก่อน
โดยสรุ ป ก� ำ ไรก่ อ นหั ก ดอกเบี้ ย ภาษี แ ละค่ า เสื่ อ มราคา (ไม่ ร วมผลจาก
TFRS 16) หรือ EBITDA ลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับปีก่อนจากรายได้หลัก
จากการให้บริการที่ลดลง แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เทียบกับไตรมาสก่อนจากการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร ทั้งนี้ ก�ำไรสุทธิ (ไม่รวมผลจาก TFRS
16) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 9.7 เทียบกับไตรมาสก่อนจาก
ผลประโยชน์จากมาตรการทางภาษีของรัฐบาลจ�ำนวน 246 ล้านบาท และก�ำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สรุ ป งบการเงิน ประจ�ำปี 2563 (ไม่ ร วมผลจาก
TFRS 16)
รายได้

ในปี 2563 เอไอเอสมีรายได้รวม 172,890 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 เทียบ
กับปีก่อน จากรายได้จากการให้บริการหลักที่ลดลง ซึ่งเป็นผลของโควิด-19
และการแข่งขันที่สูง
รายได้จากการให้บริการหลัก (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและรายได้จากการ
เป็นพันธมิตรกับทีโอที) อยู่ที่ 129,594 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.1 เทียบกับ
ปีก่อนจากรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลดลง ชดเชยกับการเติบโตสูงของ
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านและการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

• รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ เท่ากับ 118,082 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
6.5 เทียบกับปีก่อน จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านราคา
รวมถึงรายได้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่หายไป ทั้งนี้รายได้ลูกค้าระบบรายเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 สวนทางกับรายได้ลูกค้าระบบเติมเงินที่ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 12 เทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นจากผลของการย้ายจากระบบเติมเงิน
เป็ น ระบบรายเดื อ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ การสู ญ เสี ย รายได้ จ าก
กลุ่มนักนักท่องเที่ยว ทั้งนี้จากการแข่งขันด้านราคายังคงรุนแรงตลอดทั้งปี
และการปรับลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคส่งผลให้ ARPU เฉลี่ยลดลงจาก 252
บาท เป็น 234 บาท
• รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยู่ที่ 6,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22 จากจ�ำนวนลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการท�ำงานจากบ้าน
ตั้งแต่ป ลายเดือนมีน าคม โดยเอไอเอสไฟเบอร์มีฐานลูก ค้าเพิ่ม ขึ้น สุท ธิ
299,000 ราย เป็นจ�ำนวนรวมกว่า 1.3 ล้านราย อย่างไรก็ตามการแข่งขัน
ด้านราคาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ARPU ลดลงจาก 533 บาท เป็น 476 บาท
• รายได้การให้บริการอื่นๆ อยู่ที่ 4,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เทียบกับ
ปี ก ่ อ น เนื่ อ งจากความต้ อ งการของลู ก ค้ า องค์ ก รในบริก ารด้ า นดาต้ า
และ ICT ที่ เ พิ่ม ขึ้น ตามแนวโน้ ม การเปลี่ ย นผ่ า นในยุ ค ดิ จิทั ล ชดเชยกั บ
รายได้ ที่ ล ดลงชั่ ว คราวในช่ ว งไตรมาส 2/2563 จากผลกระทบของ
โควิด-19 ทั้งนี้บริการคลาวด์และไอซีทีโซลูชันเติบโตสูงในอัตราเลขสองหลัก
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นจากฐานรายได้ทตี่ ำ�่ ในขณะทีร่ ายได้จากการให้บริการดาต้า
ส�ำหรับลูกค้าองค์กร (EDS) ซึ่งเป็นรายได้หลักของธุรกิจลูกค้าองค์กรใน
ส่วนที่นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนจากความ
ต้องการที่ลดลงในช่วงสถานการณ์การระบาดในไตรมาส 2/2563
รายได้้จากค่่าเชื่่�อมโยงโครงข่่าย (IC) และรายได้้จากการเป็็นพัันธมิิตรกัับ
ทีีโอทีี อยู่่�ที่่� 13,722 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.2 เทีียบกัับปีีก่่อน โดยส่่วนใหญ่่
เป็็นผลจากความผัันผวนของค่่าเชื่่�อมโยงโครงข่่าย
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รายได้จากการขายเครื่องมือถือและซิม อยู่ที่ 29,574 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
3.9 เทีียบกัับปีีก่่อน จากการปิิดศููนย์์บริิการในช่่วงครึ่่�งปีีแรก ประกอบกัับการ
เปิิดตััว iPhone 12 ที่่�ล่่าช้้าเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน อััตรากำำ�ไรจากการขายซิิม
และอุุปกรณ์์อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 0.9 ทรงตััวเมื่่�อเทีียบกัับร้้อยละ 1.1 ของปีีก่่อน

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการ ส�ำหรับปี 2563 อยู่ท่ี 81,641 ล้านบาท คงที่เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าคอมมิชชั่นระบบเติมเงินลดลง
ตามรายได้ที่อ่อนตัว ชดเชยกับต้นทุนโครงข่ายที่สูงขึ้น
• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อยู่ที่ 5,309 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.3 เทียบกับ
ปีก่อน เป็นผลจากรายได้จากการให้บริการที่ลดลงและรายการพิเศษการ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO ในไตรมาส 2/2563 ต้นทุนค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่อรายได้การให้บริการหลักอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ในปี 2563 คงที่
เมื่อเทียบกับปีก่อน
• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย อยู่ที่ 38,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5
เทียบกับปีก่อน จากใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ที่รับมอบ
ในไตรมาส 1/2563 และการขยายโครงข่าย 4G/5G ชดเชยกับค่าเสื่อมราคา
ที่ลดลงของอุปกรณ์โครงข่าย 3G ซึ่งบันทึกค่าเสื่อมเต็มจ�ำนวนแล้ว
• ต้นทุนโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการเป็นพันธมิตรกับทีโอที (หลังหักรายรับค่า
เช่าจากทีโอที) อยู่ที่ 18,642 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน
จากการลดลงของค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายจากการเป็นพันธมิตรกับทีโอทีตงั้ แต่
เดือนกันยายน 2562 ชดเชยกับต้นทุนทีส่ งู ขึ้นจากการขยายโครงข่าย 4G/5G
• ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ อยู่ที่ 7,905 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 เทียบกับ
ปีก่อน จากการลดลงของค่าเชื่อมโยงโครงข่าย และค่าคอมมิชชั่นระบบเติม
เงินที่ลดลงตามรายได้ลูกค้าระบบเติมเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ อยู่ที่ 24,381 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เทียบ
กับปีกอ่ น เป็นผลจากค่าใช้จา่ ยทางการตลาดทีล่ ดลงและการควบคุมต้นทุนจาก
สถานการณ์โควิด-19
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• ค่าใช้จ่ายทางการตลาด อยู่ที่ 6,598 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เทียบ
กับปีก่อน เนื่องจากการชะลอตัวของกิจกรรมทางการตลาดช่วงสถานการณ์
โควิด
• ค่าใช้จา่ ยในการบริหารและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ อยูท่ ี่ 17,782 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
11 เที ย บกั บ ปี ก ่ อ น จากการควบคุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ย รวมถึ ง มี ร ายจ่ า ยพิเ ศษ
ในปี 2562 จากการส�ำรองเงินชดเชยพนักงานและค่าใช้จ่ายในการระงับ
ข้อพิพาทกับ TOT

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 เทียบกับปีก่อน เป็นผลจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�ำหน่ายที่สูงขึน้ จากการเข้ารับใบอนุญาตคลื่นความถี่เพิ่มเติมและการลงทุน
โครงข่ายส่งผลให้อัตราก�ำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 17.2 ในปี 2562 เป็นร้อยละ
16.4 ในปี 2563 รายงานก�ำไรสุทธิ (รวมผลจาก TFRS 16) อยู่ที่ 27,434
ล้านบาท ลดลง 989 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิที่ไม่รวมผลจาก TFRS 16
ทั้งนี้อัตราก�ำไรสุทธิ (รวมผลจาก TFRS 16) อยู่ที่ร้อยละ 15.9

ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นสุ ท ธิ อยู ่ ที่ 2 ล้ า นบาท สวนทางกั บ ปี ก ่ อ น
ที่ มี ผ ลก� ำ ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นสุ ท ธิ เ ท่ า กั บ 308 ล้ า นบาท เป็ น ผลจาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้เอไอเอสมีนโยบายลด
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นโดยท�ำสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อให้ครอบคลุม
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการลงทุนค้างจ่าย (CAPEX payable)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 350,171 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เทียบกับปีก่อน จากการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 16
(TFRS 16) ซึ่งบันทึกรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right-of-use) จ�ำนวน
58,723 ล้านบาท ประกอบกับมูลค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่จ�ำนวน 110,219
ล้านบาท ทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีกอ่ น จากการเข้ารับใบอนุญาตคลืน่ ความถี่
2600 เมกะเฮิรตซ์ ในไตรมาส 1/2563 นอกจากนี้ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอยู่ที่
7,123 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ตา่ งๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ในขณะทีส่ นิ ค้าคงเหลือ
ลดลงร้อยละ 51 จาก iPhone12 ที่เปิดตัวล่าช้าในปีนี้

ต้ น ทุ น ทางการเงิน อยู ่ ที่ 4,522 ล้ า นบาท ลดลงร้ อ ยละ 5.3 เที ย บกั บ
ปีก่อน จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงชดเชยกับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 2.5 ต่อปี ลดลง 0.5 จุด เมื่อเทียบ
กั บ ปี ก ่ อ น ขณะที่ ห นี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย เพิ่ม ขึ้น จาก 94,200 ล้ า นบาท
เป็น 99,600 ล้านบาท เพื่อรองรับการช�ำระค่าใบอนุญาตคลืน่ ความถีใ่ นปี 2563
ภาษีเงินได้ อยู่ที่ 5,336 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากก�ำไรก่อนหักภาษี
ที่ลดลงและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจ�ำนวน 246 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราภาษี
ลดลงเป็นร้อยละ 15.8

ก�ำไร

ในปี 2563 เอไอเอสมี EBITDA (ไม่รวมผลจาก TFRS 16) เท่ากับ 76,619
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 เทียบกับปีก่อน เป็นผลจากรายได้ที่อ่อนตัวชดเชย
ด้วยการควบคุมต้นทุนที่ดี ด้านอัตราก�ำไร EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 44.3 เทียบกับ
ร้อยละ 43.5 ในปีกอ่ นหน้า ก�ำไรสุทธิ (ไม่รวมผลจาก TFRS 16) เท่ากับ 28,423

ฐานะการเงิน (รวมผลจาก TFRS 9 & 16)

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 274,481 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 25 เทียบกับ
ปีกอ่ น จากการบันทึกหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า (Lease liabilities) จ�ำนวน 58,363
ล้านบาท ตามการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 16 และการเพิ่มของหนี้สิน
ที่มีภาระดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 99,600 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562
ที่ 94,200 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายช�ำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ ในขณะ
ที่ค่าใบอนุญาตค้างจ่ายอยู่ที่ 53,449 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จาก การช�ำระ
ค่าใบอนุญาตชดเชยด้วยการเข้ารับใบอนุญาตคลื่นความถี่ใบใหม่ ส�ำหรับส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 75,689 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เทียบกับปีก่อน
จากก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ชดเชยกับการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 9
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กระแสเงินสด (รวมผลจาก TFRS 9 & 16)

ในปี 2563 เอไอเอสมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (หลังหักภาษี)
เท่ากับ 85,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีกอ่ น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การจัดกลุ่มใหม่ของค่าใช้จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า จ�ำนวน 11,754 ล้านบาท
ตามการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 16 (TFRS 16) ซึ่งหลังจากหักค่าใช้
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานลดลงร้อยละ 3.6
จากปีก่อน เนื่องจาก EBITDA ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดจากการ
ด�ำเนินงานยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพียงพอต่อการลงทุนในโครงข่ายจ�ำนวน
28,057 ล้านบาท และการจ่ายช�ำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่จ�ำนวน 26,835
ล้านบาท โดยสรุป เอไอเอสมีกระแสเงินสดอิสระ (กระแสเงินสดจากการด�ำเนิน
งาน หักการลงทุนในโครงข่ายและการจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
โทรคมนาคม) อยู่ที่ 30,738 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 18,421 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน (ไม่รวมผลจาก TFRS 16)

ความสามารถในการท�ำก�ำไร: เอไอเอสยังคงความสามารถในการท�ำก�ำไรในระดับ
ที่ดี ด้วยอัตราก�ำไร EBITDA ที่ร้อยละ 44.3 จากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด อัตราก�ำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 16 สูงกว่า
ค่ า เฉลี่ ย ของอุต สาหกรรมอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ในขณะที่ อั ต ราผลตอบแทน
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 49 ในปี 2562 มาอยู่ที่
ร้อยละ 47 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ลดลงจากร้อยละ 11
ในปี 2562 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.9 เนื่องจากก�ำไรที่ลดลง แต่ฐานสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงข่ายและใบอนุญาตคลื่นความถี่
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สภาพคล่ อ งและโครงสร้ า งการเงิน : สภาพคล่ อ งยั ง คงแข็ ง แกร่ ง โดยมี
อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.45 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน และเอไอเอสรักษา
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราเงินกู้สุทธิต่อ EBITDA ในระดับต�่ำ
ที่ 1 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบีย้ (Interest Coverage)
อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ 14 เท่า
การหมุนของสินทรัพย์: เอไอเอสบริหารสินค้าคงเหลือได้ดี ด้วยระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจาก 51 วัน เป็น 44 วัน เนื่องจากคลังสินค้าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ลดลง ส�ำหรับระยะเวลาช�ำระหนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 65 วันมาอยู่
ที่ 72 วัน ตามสินเชื่อจากคู่ค้า (Vendor financing) ที่เพิ่มขึ้นจากการขยาย
โครงข่าย

เครดิตเทอมและระยะเวลาการเก็บหนี้

ระยะเครดิตเทอมทีเ่ อไอเอสให้กบั ลูกค้าอยูร่ ะหว่าง 14-120 วัน ขึน้ อยูก่ บั ประเภท
ของบริการและประเภทของลูกค้า ส�ำหรับลูกค้าทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอสให้เครดิตเทอม
เป็นระยะเวลา 30 วันส�ำหรับบริการประเภทรายเดือน ในขณะที่ธุรกิจส�ำหรับ
ลูกค้าองค์กร เอไอเอสให้ระยะเวลาเครดิตเทอมที่ยาวกว่าโดยอยู่ระหว่าง
30-120 วั น ขึ้น อยู ่ กั บ ประเภทของการบริก าร ทั้ ง นี้ ร ะยะเวลาการเก็ บ หนี้
เฉลี่ยส�ำหรับปี 2563 อยู่ที่ 38 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 36 วันของปีก่อน แม้ว่า
เอไอเอสได้มีการผ่อนปรนการช�ำระหนี้ส�ำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดในไตรมาส 2/2563 แต่ได้ด�ำเนินการเก็บหนี้
ตามนโยบายปกติตั้งแต่ไตรมาส 3/2563
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งบกำ�ไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ไม่รวมผลจาก TFRS 16
ไตรมาส 4/2562

ไตรมาส 3/2563

ไตรมาส 4/2563

%YoY

%QoQ

2562

2563

%YoY

31,770

29,197

29,015

-8.7%

-0.6%

126,341

118,082

-6.5%

รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

1,579

1,785

1,852

17%

3.7%

5,722

6,959

22%

รายได้การให้บริการอื่นๆ

1,213

1,148

1,223

0.9%

6.6%

4,509

4,552

1.0%

34,562

32,130

32,090

-7.2%

-0.1%

136,572

129,594

-5.1%

3,443

3,494

3,499

1.6%

0.2%

13,557

13,722

1.2%

รายได้การให้บริการ

38,005

35,624

35,589

-6.4%

-0.1%

150,129

143,316

-4.5%

รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์

10,813

6,091

10,485

-3.0%

72%

30,765

29,574

-3.9%

รวมรายได้

48,818

41,715

46,074

-5.6%

10%

180,894

172,890

-4.4%

ต้นทุนค่าธรรมเนียม

1,459

1,355

1,265

-13%

-6.7%

5,792

5,309

-8.3%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

9,600

9,592

9,690

0.9%

1.0%

36,598

38,601

5.5%

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย

7,293

7,517

7,531

3.3%

0.2%

29,399

29,826

1.4%

ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ

2,401

1,913

1,954

-19%

2.1%

9,699

7,904

-18%

20,752

20,377

20,440

-1.5%

0.3%

81,487

81,641

0.2%

รายได้การให้บริการหลัก
รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที

รวมต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์

10,656

6,164

10,360

-2.8%

68%

30,412

29,314

-3.6%

รวมต้นทุน

31,408

26,541

30,800

-1.9%

16%

111,899

110,955

-0.8%

กำ�ไรขั้นต้น

17,410

15,174

15,274

-12%

0.7%

68,994

61,935

-10%

8,100

6,040

6,032

-26%

-0.1%

27,740

24,381

-12%

ค่าใช้จ่ายการตลาด

2,523

1,552

1,684

-33%

8.5%

7,861

6,598

-16%

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ

5,577

4,487

4,348

-22%

-3.1%

19,879

17,782

-11%

9,310

9,135

9,242

-0.7%

1.2%

41,254

37,555

-9.0%

16

-181

256

n/m

-242%

308

-2

-101%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น

214

195

136

-37%

-30%

616

731

19%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

1,171

1,104

1,023

-13%

-7.4%

4,777

4,522

-5.3%

ภาษีเงินได้

1,303

1,278

1,191

-8.6%

-6.8%

6,209

5,336

-14%

-1

-2

-1

-26%

-70%

-3

-3

-1.8%

กำ�ไรสุทธิ

7,065

6,764

7,419

5.0%

9.7%

31,190

28,423

-8.9%

ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับทีโอที (หลังหักรายได้)

4,730

4,676

4,605

-2.6%

-1.5%

19,073

18,642

-2.3%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
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ไตรมาส 4/2562

EBITDA (ล้านบาท)

ไตรมาส 3/2563

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ไตรมาส 4/2563

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

9,310

9,135

9,242

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

%YoY

%QoQ

2562

2563

%YoY

-0.7%

1.2%

41,254

37,555

-9.0%

9,758

9,749

9,844

0.9%

1.0%

37,229

39,218

5.3%

(กำ�ไร)/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์

332

25

6

-98%

-77%

  372

30

-92%

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-33

-43

-45

37%

3.4%

-144

-168

16%

0

-4

-4

n/m

-0.6%

     0

-17

n/m

EBITDA

ค่าใช้จ่ายการเงินอื่นๆ

19,366

18,861

19,043

-1.7%

1.0%

78,710

76,619

-2.7%

อัตรากำ�ไร EBITDA margin (%)

39.7%

45.2%

41.3%

43.5%

44.3%

ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)

ไตรมาส
4/2562

TFRS 9&16
ไตรมาส 4/2563

ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)

ไตรมาส
4/2562

TFRS 9&16
ไตรมาส 4/2563

19,637

6.8%

18,421

5.3%

เจ้าหนี้การค้า

22,037

7.6%

22,382

6.4%

1,989

0.7%

1,921

0.5%

ส่วนของเงินกู้ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี

24,872

8.6%

18,748

5.4%

ลูกหนี้การค้า

16,277

5.6%

16,579

4.7%

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี

0

0%

10,213

2.9%

สินค้าคงเหลือ

4,828

1.7%

2,372

0.7%

ผลตอบแทนค้างจ่าย

5,248

1.8%

5,248

1.5%

0.9%

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี

24,490

8.5%

10,538

3.0%

28,608

9.9%

26,684

7.6%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น

อื่นๆ

4,411

1.5%

3,132

47,142

16%

42,155

12%

อื่นๆ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

103,074

36%

110,219

31%

รวมหนี้สินหมุนเวียน

105,255

36%

93,813

27%

โครงข่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

125,510

43%

122,518

35%

หุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว

69,172

24%

79,301

23%

17%

หนี้สินตามสัญญาเช่า

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์สิทธิการใช้

0

0%

58,723

0

0%

48,150

14%

37,299

13%

42,911

12%

8,549

3.0%

10,306

2.9%

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

5,468

1.9%

7,123

2.0%

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3,491

1.2%

4,120

1.2%

อื่นๆ

อื่นๆ

4,984

1.7%

5,312

1.5%

รวมหนี้สิน

220,275

76%

274,481

78%

289,669

100%

350,171

100%

กำ�ไรสะสม

44,226

15%

51,382

15%

อื่นๆ

25,169

8.7%

24,307

6.9%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

69,394

24%

75,689

22%

สินทรัพย์รวม

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ไตรมาส 4/2562

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

TFRS 9&16
ไตรมาส 4/2563

1.4

1.6

1.3

เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

1.0

1.3

1.0

เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA

0.9

1.0

0.9

เงินกู้สุทธิรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายต่อ EBITDA
อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.7

2.3

2.1

0.4

0.4

0.4

Interest Coverage

12.6

13.4

14.0

Debt Service Coverage Ratio

2.2

2.2

3.3

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

43%

37%

40%

ตัวเลขจากงบก�ำไรขาดทุนเป็นตัวเลขตั้งแต่ต้นปี เทียบให้เป็นเต็มปี

ตารางชำ�ระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

ตารางการชำ�ระหนี้
ล้านบาท

หุ้นกู้

2564
2565

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

อันดับเครดิต

ไตรมาส 3/2563

เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

Fitch

National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที่

S&P

BBB+, แนวโน้มอันดับเครดิต: คงที่

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ ไปของเงินทุนประจำ�ปี 2563 (ล้านบาท)

แหล่งที่มาของเงินทุน
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
เงินรับจากการขายสินทรัพย
ดอกเบี้ยรับ
เงินกู้สุทธิ
เงินปันผลรับ
เงินสดลดลง

เงินกู้

1800 เมกะเฮิรตซ์

900 เมกะเฮิรตซ์

2600 เมกะเฮิรตซ์

700 เมกะเฮิรตซ์

1,776

12,079

3,128

7,565

-

1,758

-

14,040

-

7,565

-

1,758

2566

7,820

7,483

-

7,565

-

1,758

2567

6,638

6,417

-

7,565

-

1,758

2568

-

7,367

-

7,565

2,934

1,758

2569

7,180

5,083

-

-

2,934

1,758

2570

9,000

4,550

-

-

2,934

1,758

2571

-

3,750

-

-

2,934

1,758

2572

-

-

-

-

2,934

1,758

Total

92,104
109
326
4,071
9

แหล่งใช้ ไปของเงินทุน
เงินลงทุนในโครงข่ายและสินทรัพย์ถาวร
ชำ�ระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
ภาษีเงินได้ และชำ�ระต้นทุนทางการเงิน
ชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นและอื่นๆ

28,057
26,835
10,719
11,754
20,219
252

1,216
97,835

97,835

มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ ในปี 2564
คาดการณ์ผลประกอบการรวมผลกระทบจาก TFRS 16
รายได้จากการให้บริการหลัก
กำ�ไร EBITDA  
งบประมาณการลงทุน (ไม่รวมคลื่นความถี่)

• เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ�
• เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ�
• 25,000-30,000 ล้านบาท

*ใบอนุญาตคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ (2x5 เมกะเฮิรตซ์) ส่วนที่ได้รับจากการประมูลยังไม่ถูกจัดสรรอย่างเป็นทางการ และคาดว่าการช�ำระเงินงวดแรกจ�ำนวน 1,715 ล้าน จะ
เริ่มในเดือนเมษายน 2564
*การช�ำระค่าใบอนุญาตคลื่น 26 กิกะเฮิรตซ์ จ�ำนวน 5,345 ล้านบาท มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี หลังจากการประกาศผลการประมูลอย่างเป็นทางการ (กุมภาพันธ์ 2563)
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รายได้จากการให้บริการหลักฟืน้ ตัวและเติบโตอัตรา
เลขตัวเดียวระดับต�่ำ
การเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2564 ยังคงมีความไม่แน่นอนจากการระบาดระลอก
ใหม่ของโควิด-19 ที่เริ่มในช่วงปลายปี 2563 ในขณะที่ภาคธุรกิจยังคงไม่ฟื้นตัว
สู่ระดับเดิมในช่วงก่อนการระบาด โดยคาดว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังมีแนว
โน้มที่อ่อนตัวจากผลกระทบของการระบาดที่ยังคงยืดเยื้อและส่งผลต่อระดับ
รายได้ของทั้งภาคธุรกิจและการจ้างงานที่ลดลง รวมถึงระดับหนี้ภาคครัวเรือน
ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการส่งออก ซึ่งเป็นกล
ไกลขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของไทยยังขึ้นอยู่กับการเข้าถึงวัคซีนของ
ทั้งคนไทยและในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
จะเป็นปัจจัยกดดันต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการเติบโตของรายได้จาก
การให้บริการหลักของบริษัท อีกทั้งยังคาดการณ์ว่าระดับการแข่งขันในตลาด
ยังคงอยู่ในระดับสูงด้วยการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่มอง
หาสินค้าและบริการที่มีความคุ้มค่าเพื่อชดเชยก�ำลังซื้อที่อ่อนลง เอไอเอสจึง
มุ่งเน้นในการสร้างความแตกต่างด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม อีกทั้งยังยกระดับประสิทธิภาพการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้ง
การน�ำกระบวนการดิจิทลั มาปรับใช้ ทัง้ ส�ำหรับกระบวนการภายในและสร้างช่อง
ทางออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับที่เหมาะสมและขยาย
การเติบโตในธุรกิจใหม่
• การฟื้นตัวของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ เอไอเอสมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำบริการ
5G โดยเน้นสร้างประสบการณ์การใช้งาน 5G ที่เหนือกว่าเพื่อจับตลาด
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที่ มี ก� ำ ลั ง ซื้ อ สู ง และเพิ่ม ส่ ว นแบ่ ง ตลาดเชิ ง รายได้ อี ก ทั้ ง เรา
ยังมุง่ เสริมความแข็งแกร่งของโปรแกรมการรักษาฐานลูกค้าและใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก เพือ่ รักษาฐานรายได้ในภาวะที่มีการแข่งขันด้านราคาที่สูง
• คงการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านในระดับที่สูงกว่าอุตสาหกรรม
ด้วยกระแสความต้องการอินเทอร์เน็ตบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์
โควิด-19 เอไอเอสไฟเบอร์วางแผนในการขยายความครอบคลุมของบริการ
ในพื้นที่รอบนอกของเมืองหลักที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สูง โดยอาศัยการ
ต่อยอดจากฐานลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่และตั้งเป้าหมายลูกค้าจ�ำนวน 1.6
รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ล้านคน ภายในปี 2564 ทั้งนี้ด้วยการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงท่ามกลาง
ก�ำลังซื้อที่อ่อนตัว เอไอเอสไฟเบอร์จึงมุ่งเน้นน�ำเสนอบริการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ด้วยแพ็กเกจแบบรวมบริการที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้ต่อ
ครัวเรือน (ARPH: Average Revenue per Household) และเพื่อสร้าง
ระดับราคาที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด
• คาดการณ์ อั ต ราการเติ บ โตของธุ ร กิ จ บริก ารลู ก ค้ า องค์ ก รในระดั บ
สองหลัก ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจต่างๆ ที่เร่งปรับเปลี่ยน
การด�ำเนินงานด้วยกระบวนการดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ New normal เอไอเอส
จึงคาดว่าธุรกิจลูกค้าองค์กรจะสามารถเติบโตได้สูงด้วยความแข็งแกร่ง
ของโครงสร้ า งพื้น ฐานและบริก ารด้ า น ICT อี ก ทั้ ง ด้ ว ยโซลู ชั่ น 5G
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ

ลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงข่าย 5G/4G เพื่อรักษา
ศักยภาพของผู้น�ำ
เอไอเอสคงแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมศักยภาพของความเป็น
ผู้น�ำในระยะยาว โดยวางงบการลงทุนส�ำหรับปี 2564 ประมาณ 25,00030,000 ล้านบาท ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายเพื่อความเป็นผู้น�ำในบริการ
5G ยกระดับคุณภาพบริการ 4G ขยายบริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และลงทุน
ในแพลทฟอร์ ม ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ ดิ จิทั ล และบริก ารลู ก ค้ า องค์ ก ร โดยวางแผน
ขยายโครงข่าย 5G บนคลื่นความถี่ทั้งย่านต�่ำและกลาง เพื่อให้บริการด้วย
คุณภาพที่เหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น โดยเน้นในพื้นที่ซึ่งมีอัตราการใช้งาน
มือถือ 5G ที่สูง ทั้งนี้เอไอเอสมุ่งเน้นคุณภาพของบริการ 5G เพื่อประสบการณ์
ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับลูกค้า ประกอบกับการขยายโครงข่ายทีค่ รอบคลุมตามการเติบโต
ของการใช้งานมือถือ 5G

คงความสามารถในการท�ำก�ำไรโดยเน้นการบริหาร
จัดการต้นทุน
เพื่อรักษากระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
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ภายใต้ความไม่แน่นอนในปี 2564 เอไอเอสวางแผนในการบริหารต้นทุนโดย
ให้ความส�ำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั การยกระดับประสิทธิภาพ
และการวางแผนจัดล�ำดับโครงการให้เหมาะสม โดยจะมีการด�ำเนินการอย่างต่อ
เนือ่ งในการปรับลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั เช่น การปรับกระบวนการปฏิบตั ิ
งานในรูปแบบอัตโนมัติ (Automation) การปรับช่องทางจ�ำหน่ายและบริการผ่าน
ทางออนไลน์ การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Transformation)
เพื่อให้การพัฒนาสินค้าและบริการสูต่ ลาดได้อย่างรวดเร็วและปรับกระบวนการ
ท�ำงานภายในที่คล่องตัว รวมถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการโครงข่ายซึ่ง
จะช่วยให้การลงทุนในโครงข่ายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผล
ให้คาดการณ์การเติบโตของ EBITDA ปี 2564 ในอัตราเลขตัวเดียวระดับต�่ำ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
70 ของก�ำไรสุทธิ
เอไอเอสมุ ่ ง มั่ น ในการสร้ า งการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ในระยะยาวและส่ ง มอบ
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นมาอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่อง เอไอเอสจึงให้ความส�ำคัญ
ต่อการรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวเพื่อสร้าง
การเติบโตในอนาคต นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70
ของก�ำไรสุทธิ โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้จะท�ำให้เอไอเอสมีกระแสเงินสด
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการเป็นผู้น�ำตลาด
ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงพร้อม
รับต่อสภาวะการณ์ต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลง
เอไอเอสยังคงการจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้งจากผลการด�ำเนินงานบริษัท
และก�ำไรสะสมบนงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี
จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจ�ำเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะต้องไม่เกินก�ำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทและ
บริษัทย่อย
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ภาคผนวก
งบกำ�ไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
รายได้การให้บริการอื่นๆ
รายได้การให้บริการหลัก
รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที
รายได้การให้บริการ
รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์
รวมรายได้
ต้นทุนค่าธรรมเนียม
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

รวมผลจาก TFRS 16
ไตรมาส 1/2563

ไตรมาส 2/2563

ไตรมาส 3/2563

30,334

29,536

29,197

1,640

1,683

1,785

ไตรมาส 4/2563

%QoQ

2563

29,015

-0.6%

118,082

1,852

3.7%

6,959

1,116

1,066

1,148

1,223

6.6%

4,552

33,090

32,285

32,130

32,090

-0.1%

129,594

3,290

3,439

3,494

3,499

0.2%

13,722

36,380

35,724

35,624

35,589

-0.1%

143,316

6,465

6,532

6,091

10,485

72%

29,574

42,845

42,256

41,715

46,074

10%

172,890

1,409

1,281

1,355

1,265

-6.7%

5,309

12,586

12,484

12,545

12,596

0.4%

50,210

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย

4,253

4,683

4,551

4,622

1.6%

18,109

ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ

2,090

1,948

1,913

1,954

2.1%

7,905

20,338

20,396

20,364

20,437

0.4%

81,534

6,419

6,372

6,164

10,360

68%

29,314

รวมต้นทุน

26,757

26,767

26,528

30,796

16%

110,848

กำ�ไรขั้นต้น

16,088

15,489

15,187

15,277

0.6%

62,042

6,273

6,010

6,022

6,026

0.1%

24,331

รวมต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการตลาด

1,762

1,600

1,552

1,684

8.5%

6,598

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ

4,511

4,410

4,470

4,342

-2.9%

17,733

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

9,815

9,478

9,165

9,252

0.9%

37,711

กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

-430

350

-181

263

-245%

      2

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น

271

129

195

136

-30%

   731

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

1,564

1,546

1,449

1,358

-6.3%

5,917

ภาษีเงินได้

1,335

1,411

1,215

1,128

-7.2%

5,089

1

1

-2

-1

-70%

   -3

กำ�ไรสุทธิ

6,756

7,001

6,513

7,164

10%

27,434

EBITDA

22,777

22,297

22,091

22,234

0.6%

89,398

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
งบการเงิน
รายงานการสอบบัญชี

จากรายงานของผู้สอบบัญชีในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2561 – 2563) ที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะของบริษัทฯ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย  :  พันบาท

2561
จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

หน่วย  :  พันบาท

2563
%

จำ�นวนเงิน

2561
%

จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

2563
%

จำ�นวนเงิน

%

สินทรัพย์

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

17,793

0.01

24,613

0.01

31,588

0.01

เงินลงทุนในการร่วมค้า

735,996

0.25

635,509

0.22

799,045

0.23

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

59,976

0.02

67,032

0.02

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9,066,888

3.12

19,636,627

6.78

18,420,769

5.26

เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้
เป็นการเฉพาะ

2,220,542

0.77

1,989,089

0.69

1,909,701

0.55

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระ
ค้ำ�ประกัน
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

-

-

-

11,200

-

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

6.62

18,297,896

6.32

17,781,190

5.08

สินทรัพย์สิทธิการใช้

-

1,868,738

0.64

1,448,323

0.41

ค่าความนิยม

3,822,986

1.32

4,828,456

1.66

2,372,086

0.68

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม

116,987

0.04

317,087

0.11

1,092

-

-

-

19,241,654
-

5,772

-

-

-

429,844

0.15

204,259

0.07

211,038

0.06

34,904,673

12.02

47,142,152

16.27

42,155,398

12.04

130,211,974
-

44.82
-

125,510,307
-

-

110,031

0.03

43.33

122,517,638

34.99

-

58,722,695

16.77

2,881,700

0.99

2,881,700

0.99

2,881,700

0.82

111,749,059

38.47

103,074,017

35.58

110,219,201

31.48

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นนอกจาก
ค่าความนิยม

5,091,829

1.75

5,468,376

1.89

7,122,853

2.03

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3,210,340

1.10

3,490,522

1.21

4,120,355

1.18

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

1,641,645

0.57

1,374,894

0.48

1,490,073

0.42

255,600,312

87.98

242,526,970

83.73

308,015,179

87.96

290,504,985

100.00

289,669,122

100.00

350,170,577

100.00

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

-

-

099

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย  :  พันบาท

2561
จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

หน่วย  :  พันบาท

2561

2563
%

จำ�นวนเงิน

จำ�นวนเงิน

%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

5,900,000

2.03

-

-

4,900,000

42,911,011

12.25

1.13

3,283,533

0.94

-

1,225,258

0.35

5,248,417

1.50

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
ค้างจ่าย

รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รับล่วงหน้า

3,963,531

1.36

4,189,025

1.44

4,348,674

1.24

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

2,220,541

0.76

1,989,089

0.69

1,909,701

0.54

11,203,599

3.86

24,871,789

8.59

13,848,369

3.95

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
โทรคมนาคมรอรับรู้

-

-

3,283,533

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน์ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

8.45

10,538,021

3.01

-

10,212,817

2.92

ทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้วเต็มมูลค่า

2,892,324

1.00

1,867,303

0.53

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

-

140,659

0.05

297,202

0.09

50,953

0.02

57,042

0.02

72,246

0.02

ส่วนต่ำ�จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทย่อย

72,764,456

25.05

105,255,300

36.33

93,813,424

26.79

-

0.78

2,405,758

0.83

2,616,358

0.75

55.10

115,019,652

39.71

180,667,786

51.60

232,836,405

80.15

220,274,952

76.04

274,481,210

78.39

2,973,095

1.02

2,973,179

1.03

2,973,554

0.85

22,372,276

7.70

22,386,070

7.73

22,446,531

6.41

(668,455)

(0.23)

(669,657)

(0.23)

(669,657)

(0.19)

กำ�ไรสะสม :
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย

500,000

0.17

500,000

0.17

500,000

0.14

32,005,108

11.02

43,725,576

15.10

50,882,428

14.53

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

339,016

0.12

350,931

0.12

(568,872)

(0.16)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท

57,521,040

19.80

69,266,099

23.92

75,563,984

21.58

147,540

0.05

128,071

0.04

125,383

0.03

57,668,580

19.85

69,394,170

23.96

75,689,367

21.61

290,504,985

100.00

289,669,122

100.00

350,170,577

100.00

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

2,272,418
160,071,949

ส่วนของผู้ถือหุ้น

0.83

2,412,565

13.75

12.88

1.81

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

48,150,497

37,298,912

5,248,417

-

-

21.86

1.85

-

22.65

63,516,141

5,361,819

-

79,301,185

0.91

11.59

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

23.88

3,179,944

40,570,675

24,490,135

69,171,920
-

%

0.99

14.28

1.37

31.68
-

จำ�นวนเงิน

2,859,529

41,376,820

3,971,753

%

0.78

12.97

ส่วนของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
โทรคมนาคมค้างจ่าย ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

จำ�นวนเงิน

2,253,764

37,679,695

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

%

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ประมาณการสำ�หรับผลประโยชน์
ตอบแทนจ่าย

-

2563

1.40

ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์
พนักงาน

เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

92,029,626

2562

100

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

งบก�ำไรขาดทุนรวม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย  :  พันบาท

2561
จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

2561
%

รายได้
รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์

หน่วย  :  พันบาท

2563

จำ�นวนเงิน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา – สุทธิ

144,004,927

84.78

150,128,820

82.99

143,315,889

82.89

รายได้จากการขาย

25,850,920

15.22

30,764,865

17.01

29,574,376

17.11

รวมรายได้

169,855,847

100.00

180,893,685

100.00

172,890,265

100.00

ต้นทุนการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์

(76,700,067)

(45.16)

(81,487,210)

(45.05)

(81,534,058)

(47.16)

ต้นทุนขาย

(26,755,622)

(15.75)

(30,412,235)

(16.81)

(29,314,265)

(16.96)

(103,455,689)

(60.91)

(111,899,445)

(61.86)

(110,848,323)

(64.11)

กำ�ไรขั้นต้น

66,400,158

39.09

68,994,240

38.14

62,041,942

35.89

ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย

(9,549,510)

(5.62)

(7,861,312)

(4.35)

(6,598,244)

(3.82)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(16,745,333)

(9.86)

(19,879,238)

(10.99)

(17,732,641)

(10.26)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

(26,294,843)

(15.48)

(27,740,550)

(15.34)

(24,330,885)

(14.07)

กำ�ไรสำ�หรับปี

กำ�ไรจากการขาย การให้บริการ
และการให้เช่าอุปกรณ์

40,105,315

23.61

41,253,690

22.80

37,711,057

21.81

รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล

164,949

0.10

197,603

0.11

319,969

0.18

รายได้อื่น

695,878

0.41

648,897

0.36

648,697

0.38

(122,974)

(0.07)

(85,868)

(0.05)

(70,306)

(0.04)

ต้นทุน

รวมต้นทุน

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

2562
%

118,631
-

0.07
-

จำ�นวนเงิน

2563
%

308,410
-

จำ�นวนเงิน

%

0.17

140,201

0.08

-

(138,621)

(0.08)

(177,470)

(0.10)

(144,365)

(0.08)

(167,773)

(0.10)

ต้นทุนทางการเงิน

(5,147,685)

(3.04)

(4,776,605)

(2.64)

(5,917,383)

(3.42)

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

35,636,644

20.98

37,401,762

20.67

32,525,841

18.81

ภาษีเงินได้

(5,922,539)

(3.49)

(6,209,242)

(3.43)

(5,088,586)

(2.94)

กำ�ไรสำ�หรับปี

29,714,105

17.49

31,192,520

17.24

27,437,255

15.87

29,682,178

17.47

31,189,571

17.24

27,434,361

15.87

31,927

0.02

2,949

29,714,105

17.49

31,192,520

ส่วนของกำ�ไร :
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

17.24

2,894
27,437,255

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

9.98

10.49

9.23

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาท)

9.98

10.49

9.23

15.87

101

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

งบกระแสเงินสดรวม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย  :  พันบาท

2561

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสำ�หรับปี

29,714,105

31,192,520

27,437,255

เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ

231,453

79,388

(3,889,749)

(1,602,313)

(3,371,745)

-

(920,605)

(104,157)

307,111

(989,859)

2,498,786

7,246

342,465

307,586

260,385

266,751

(361,375)

1,344,423

1,904,590

(1,062,140)

ประมาณการสำ�หรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย

-

(113,402)

-

รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รับล่วงหน้า

553,849

225,494

159,648

(422,091)

(231,453)

(79,388)

3,450

6,089

15,204

(401,038)

146,431

(99,684)

23,411

(3,588)

(23,427)

75,919,946

83,394,252

92,159,999

(25,552)

(45,601)

(56,432)

(6,762,700)

(6,721,409)

(6,474,175)

69,131,694

76,627,242

85,629,392

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
33,879,091

37,228,820

51,841,589

สินทรัพย์ตามสัญญา

(164,949)

(197,603)

(319,969)

สินค้าคงเหลือ

ต้นทุนทางการเงิน

5,147,685

4,776,605

5,917,383

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

2,174,515

2,520,819

2,875,761

38,776

25,793

17,627

(151,790)

(15,611)

(42,416)

ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์

2,255

177,909

37,609

ค่าเผื่ออุปกรณ์ที่ยกเลิกการใช้งาน

635,294

952,434

700,429

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์ตามสัญญา

-

746,805

524,573

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินอื่น

ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

1,000

-

กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย การลดมูลค่าของ
สินค้า และตัดจำ�หน่ายสินค้าคงเหลือ

201,914

(416,415)

(144,400)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า

122,974

85,868

70,306

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

188,449

844,013

196,970

5,922,539

6,209,242

5,088,586

77,710,858

84,132,199

94,201,303

เงินสดได้มาจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ภาษีเงินได้

2563

422,091

รายได้จากการดอกเบี้ยและเงินปันผล

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

2562

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย

หน่วย  :  พันบาท

2563

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย  :  พันบาท

2561

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

(23,029,007)

(28,056,506)

847,167

76,691

108,663

(20,535,811)

(4,020,000)

(26,834,979)

เงินลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า

(787,499)

-

(246,900)

เงินลงทุนอื่น (เพิ่มขึ้น) สุทธิ

(577)

(8,056)

-

(3,375,340)

-

-

-

7,800

9,000

173,094

188,219

326,271

(43,876,754)

(26,784,353)

(54,694,451)

(3,290,108)

(3,106,140)

(4,218,327)

(17,105)

-

-

-

-

(11,753,610)

(55,686)

(56,226)

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สุทธิ

(850,000)

(5,900,000)

4,900,000

การเพิ่มขึ้นในหนี้สินระยะยาว

3,000,000

2,000,000

24,000,000

(2,887,954)

(11,153,580)

(24,828,560)

(879,085)

(22,301)

(4,631)

(21,852,479)

(21,050,238)

(20,218,750)

(26,832,417)

(39,288,485)

(32,123,878)

จ่ายชำ�ระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม

เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
รับเงินปันผล
รับดอกเบี้ย
		

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศ
(20,197,788)

จำ�หน่ายอุปกรณ์

เงินสดสุทธิ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน

หน่วย  :  พันบาท

2563

2562

2563

(6,042)

15,335

(26,921)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ

(1,583,519)

10,569,739

(1,215,858)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 มกราคม

10,650,407

9,066,888

19,636,627

9,066,888

19,636,627

18,420,769

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

จ่ายชำ�ระหนี้สินระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม
จ่ายเงินปันผล
		 เงินสดสุทธิ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2562

2563

2562

2563

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2561

0.48

0.45

0.45

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

10%

11%

9%

22%

23%

17%

0.59

0.62

0.54

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.35

0.34

0.37

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) /1

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.95

0.73

0.91

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

11

11

11

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

32

32

34

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

4.04

3.17

3.63

7

7

8

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)

11.94

13.00

13.50

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

52

51

44

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (เท่า)

2.90

2.25

3.33

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

6

6

5

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

71%

70%

75%

ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)

58

65

72

วงจรเงินสด (วัน)

27

19

6

19.40

23.34

25.46

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

9.98

10.49

9.23

7.08

7.34

6.92

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability Ratio)

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

39%

38%

36%

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)

24%

23%

22%

อัตราการเติบโต

อัตรากำ�ไรอื่น (%)

0.5%

0.5%

0.6%

สินทรัพย์รวม (%)

2.3%

-0.3%

21%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (%)

63%

121%

82%

หนี้สินรวม (%)

-0.3%

-5.4%

25%

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

17%

17%

16%

รายได้จากการขายหรือบริการ (%)

7.7%

6.5%

-4.4%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เฉลี่ย (%)

55%

49%

38%

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน (%)

4.9%

5.5%

-12%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด

51%

45%

36%

กำ�ไรสุทธิ (%)

-1.3%

5.1%

-12%

/1 ไม่รวมใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

สูตรการค�ำนวณอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratio)
สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

กำ�ไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

(เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนระยะสั้น
+ ลูกหนี้การค้า) / หนี้สินหมุนเวียน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) /1

กำ�ไรสุทธิ / (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ + สินทรัพย์สิทธิการใช้
+ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน / สินทรัพย์หมุนเวียน

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

รายได้รวม / ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

ต้นทุนขาย / สินค้าคงคลังเฉลี่ย

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน / ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (เท่า)

EBITDA สุทธิจากภาษี / (ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย + หนี้สินที่ต้องชำ�ระใน 1 ปี)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

ต้นทุนรวม / เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

เงินปันผลต่อหุ้น / กำ�ไรต่อหุ้น

ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)

360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

ข้อมูลต่อหุ้น (Data on per Share Capital)

วงจรเงินสด (วัน)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำ�ระหนี้

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม / จำ�นวนหุ้น

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

กำ�ไรสุทธิ / จำ�นวนหุ้น

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

กำ�ไรขั้นต้น / รายได้รวม

อัตราการเติบโต (Percentage Growth)

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (ร้อยละ)

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน / รายได้รวม

สินทรัพย์รวม (ร้อยละ)

(สินทรัพย์รวมปีล่าสุด - สินทรัพย์รวมปีก่อน) / สินทรัพย์รวมปีก่อน

อัตรากำ�ไรอื่น (ร้อยละ)

(รายได้จากการลงทุน + รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ) / รายได้รวม

หนี้สินรวม (ร้อยละ)

(หนิ้สินรวมปีล่าสุด - หนี้สินรวมปีก่อน) / หนี้สินรวมปีก่อน

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (ร้อยละ)

(เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน +/- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน) /
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

รายได้จากการขายหรือบริการ (ร้อยละ)

(รายได้รวมปีล่าสุด - รายได้รวมปีก่อน) / รายได้รวมปีก่อน

อัตรากำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)

กำ�ไรสุทธิ / รายได้รวม

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน (ร้อยละ)

(ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานปีล่าสุด - ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานปีก่อน) /
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานปีก่อน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)

กำ�ไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

กำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)

(กำ�ไรสุทธิปีล่าสุด – กำ�ไรสุทธิปีก่อน) / กำ�ไรสุทธิปีก่อน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด (ร้อยละ)

กำ�ไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือ ณ วันสิ้นงวด

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

: ADVANC

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ทุนจดทะเบียน

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

: เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107535000265

เว็บไซต์

: http://www.ais.co.th

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

: http://investor.ais.co.th/

โทรศัพท์

: (66) 2029 5000
American Depositary Receipt

ชื่อย่อของหลักทรัพย์

: AVIFY

วิธีการซื้อขาย

: ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
(Over the Counter: OTC)

นายทะเบียน

: The Bank of New York Mellon

อัตราส่วน (ADR to ORD)

: 1:1

หมายเลข ADR CUSIP

: 00753G103

: 5 พฤศจิกายน 2534
: 523,346 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)  
: 4,997,459,800 บาท

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

: 2,973,554,313 บาท

จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

: 50,065 (ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 วันก�ำหนด
Record Date ล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รบั เงินปันผล)

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

: 36.23%

ประเภทธุรกิจ

: ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน
ลำ�ดับ

บริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
(บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (เอดับบลิวเอ็น)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

13.5

100

1,350

99.99

2

บริษทั แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จำ�กัด (เอดีซ)ี
(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ดีพีซี)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
เว็บไซต์ : www.adc.co.th
(อยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี)

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสายโทรศัพท์
และสาย Optical Fiber

95.75

10

957.52

51.00 1)

3

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำ�กัด (ดีพีซี)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ปัจจุบันยุติการให้บริการ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลา
ตามสัญญาให้ดำ�เนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
Digital PCN 1800

91.39

10

913.86

98.55

4

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำ�กัด (เอเอ็มพี)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการการชำ�ระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
และบัตรเงินสด

30

10

300

99.99

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ลำ�ดับ

บริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
(บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

3

100

300

99.99

5

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (เอสบีเอ็น)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
เว็บไซต์ : www.sbn.co.th

ให้บริการโทรคมนาคม และบริการโครงข่ายโทรคมนาคม
เช่น บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บริการอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (IPLC & IP VPN) บริการเสียงผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Voice over IP) และบริการโทรทัศน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IP Television)

6

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำ�กัด (เอซีซี)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการศูนย์ ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

27.2

10

272

99.99

7

บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด (เอดีดี)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5157
โทรสาร : (66) 2029 5019

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
และนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง

0.05

100

5

99.99

8

บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำ�กัด (เอเอ็มซี)
สำ�นักงานเลขที่ 414  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

จำ�หน่ายบัตรเงินสดอิเล็คทรอนิกส์

25

10

250

99.99

9

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี) 2)
(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสแอล)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8899
เว็บไซต์ : ww.teleinfomedia.co.th

ให้บริการจัดทำ�ระบบและบริหารบุคลากรคอลเซ็นเตอร์
(Outsourced Contact Center) อย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ISO 9001 และให้บริการคำ�ให้คำ�ปรึกษาและจัด
ทำ�การตลาดดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัล สำ�หรับ
ผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและขนาดใหญ่

15.65

10

156.54

99.99
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ลำ�ดับ

บริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
(บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

594.51

0.25

148.63

99.67

10

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�กัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) 2)
(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน เอดับบลิวเอ็น)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2263 8000
โทรสาร : (66) 2263 8132
เว็บไซต์ : www.csloxinfo.com

ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์
และการสื่อสารแบบครบวงจร

11

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำ�กัด (เอไอเอ็น)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
เว็บไซต์ : www.ain.co.th

ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

2

100

100

99.99

12

บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (เอบีเอ็น)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการจัดอบรมแก่บริษัทในกลุ่ม

1

100

100

99.99

13

บริษัท ไวร์เลส ดี ไวซ์ ซัพพลาย จำ�กัด (ดับบลิวดีเอส)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

0.5

100

50

99.99

14

บริษัท ไมโม่เทค จำ�กัด (เอ็มเอ็มที)
สำ�นักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม
ข้อมูลสำ�หรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Content Aggregator) และให้บริการในการเรียกเก็บ
และรับชำ�ระเงินจากลูกค้า

0.5

100

50

99.99
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ลำ�ดับ

บริษัทย่อย

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
(บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

15

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน) (เอดีวี) 2)
(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสแอล)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8877
เว็บไซต์ : www.shinee.com

ให้บริการให้คำ�ปรึกษาและบริหารจัดการสื่อโฆษณาดิจิทัล
ออกแบบ วิเคราะห์และวางแผนสือ่ ทัง้ ระบบ (Digital Marketing)
รับพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือรองรับทั้ง IOS และ
Android (Web and Mobile Application Development)
และเป็นผู้ให้บริการศูนย์รวมข่าวสาร สาระความบันเทิง
ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content Provider)

1.07

10

10.75

99.99

16

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำ�กัด (เอฟเอ็กซ์แอล)
สำ�นักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้เช่าและบริการพื้นที่ ที่ดินและอาคาร และสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ

0.01

100

1

99.98

17

บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จำ�กัด (วายพีซี) 2)
(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ทีเอ็มซี)
เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8823

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ธุรกิจ กิจกรรม
ของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยใช้สื่อโฆษณาทุกประเภท และประกอบกิจการ
จำ�หน่าย จัดหา เป็นตัวแทนจำ�หน่าย ตัวแทนจัดหา
งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางธุรกิจโดยสื่อโฆษณา
ทุกประเภท

0.01

10

0.1

99.94

18

บริษัท เลิร์นดิ จำ�กัด (แอลดี ไอ) 3)
สำ�นักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ประกอบกิจการจัดฝึกอบรมและสัมมนาความรู้
ผ่านการเรียนการสอนทางออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

0.1

10

1

99.99

หมายเหตุ:
1)  สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี  ที่เหลืออีกร้อยละ 49  ถือโดยบุคคลอื่นที่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
2)  เอดับบลิวเอ็นเข้าถือหุ้นในซีเอสแอลผ่านการท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 99.67  ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของซีเอสแอล  เป็นผลให้ ทีเอ็มซี, เอดีวี และวายพีซี  มีสถานะเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมผ่านซีเอสแอล
3)  บริษัท เลิร์นดิ จ�ำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
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ลำ�ดับ
1

ลำ�ดับ

บริษัทร่วม
บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำ�กัด (ไอเอช)
52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำ�บลบางสีทอง
อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : (66) 2029 5055
โทรสาร : (66) 2029 5019
กิจการร่วมค้า

ประเภทธุรกิจ
ให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสัญญาณโทรคมนาคม

ประเภทธุรกิจ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
(บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

0.5

100

50

29.00

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
(บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1

บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (เอเอ็น)
700/2 หมู่ที่ 1 ตำ�บลคลองตำ�หรุ อำ�เภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : (66) 2029 5055
โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำ�แสง
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

1

100

100

60.00

2

บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำ�กัด (อาร์แอลพี)
127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น18 ห้อง A,B ถนนราชดำ�ริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์    : (66) 2026 3779

บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

6

100

600

33.33

3

บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (เอสเอเอ็น)4)
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำ�แสงภายใน
นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

0.3

100

70

70

4

บริษัท ดิจิทัล เกมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี แอลทีดี
(ดีจี ไอ)5)
31 Exeter Road, Comcentre ประเทศสิงคโปร์  

ประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มคอนเทนต์เกมส์

30

1 เหรียญสิงคโปร์

30 ล้านเหรียญสิงคโปร์

33.33

หมายเหตุ:
4) เอสเอเอ็น เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง เอบีเอ็น กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)  ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ สิ้นปี 2563 ยังไม่ประกอบธุรกิจ
5) ดีจี ไอ เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างดับบลิวดีเอส กับ บริษัท เอส เค เทเลคอม จ�ำกัด และ บริษัท ดิจิตอล เกมมิ่ง อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563
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ลำ�ดับ

กิจการร่วมค้า

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
(บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

9

1 เหรียญสหรัฐ

9 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

10.00

0.02

100

2

20.00

1

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

ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก เพื่อให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

2

บริษัท ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำ�กัด
(ซีแอลเอช)6)
สำ�นักงานเลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ 403 ชั้นที่ 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2646 2523
โทรสาร : (66) 2168 7744

ศูนย์ ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง
ประสานงานการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรคมนาคม
เพื่อการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ (Mobile Number
Portability: MNP)

หมายเหตุ:
6) สัดส่วนการถือหุ้นในซีแอลเอช เป็นการถือหุ้นผ่านเอไอเอสร้อยละ 10 และถือผ่านเอดับบลิวเอ็นร้อยละ 10

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ		

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

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
อาคาร เอไอเอ สาทร เทาวเวอร์ ชั้น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
โทรสาร  : (66) 2034 0100
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ในอดีตเอไอเอสเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 900 เมกะเฮิรตซ์
ตามสััญญาอนุุญาตให้้ดำำ�เนิินกิิจการบริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (Cellular Mobile
Telephone) (“สััญญาอนุุญาต 900”) กัับ ทีีโอทีี เป็็นระยะเวลา 25 ปีี นัับตั้้�งแต่่
ที่่�เริ่่�มเปิิดให้้บริิการ (1 ตุุลาคม 2533 - 30 กัันยายน 2558) ขณะที่่�ดีีพีีซีี
บริิษััทย่่อย เป็็นผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ในระบบ 1800 เมกะเฮิิรตซ์์ ตาม
สัั ญ ญาให้้ ดำำ� เนิิ น การให้้ บ ริิ ก ารวิิ ท ยุุ ค มนาคมระบบเซลลูู ล่่ า Digital PCN
(Personal Communication Network) 1800 (“สััญญาให้้ดำำ�เนิินการ
1800”) กัับกสท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2539 ถึึง 15 กัันยายน 2556
ซึ่่�งตลอดระยะเวลาดำำ�เนิินการ เอไอเอสและดีีพีีซีีมีีหน้้าที่่�ลงทุุนจััดหาเครื่่�องมืือ
และอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการให้้บริิการและส่่งมอบให้้เป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของทีีโอทีี/กสท
และต้้องจ่่ายผลประโยชน์์ตอบแทนในอััตราร้้อยละของรายได้้ตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ต่อมามีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในที่นี้เรียก
รวมกันว่า “พรบ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี”่ การให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละ
บริการโทรคมนาคมอื่นๆ ของบริษัท รวมถึงของบริษัทย่อยต่างๆ จึงอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของ กทช. และ กสทช. ตามล�ำดับ
ั ญาอนุญาต 900 สัญญาให้ดำ� เนินการ 1800
ทัง้ นี้ จากการด�ำเนินงานภายใต้สญ
พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และพรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม
เอไอเอสและบริษทั ย่อยมีขอ้ พิพาททีเ่ ป็นสาระส�ำคัญดังตารางด้านล่าง ทัง้ นี้ บริษทั
ได้มีการพิจารณากรณีเกิดผลกระทบด้านลบจากการพิจารณาข้อพิพาทต่อ
ผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั โดยสามารถศึึกษาข้้อมููลได้้จากหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินข้้อ 39
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งบการเงิน

กรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการด�ำเนินงานภายใต้สัญญาอนุญาต 900
ข้อ

ชื่อคดี

1

เงิ น ผลประโยชน์ ต อบแทนจากการทำ�สั ญ ญาการเชื่ อ มต่ อ
โครงข่ า ยโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)

2

เงินส่วนแบ่งรายรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

คู่ความ
เอไอเอส และ ทีโอที

เอไอเอส และทีโอที

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

วันเริ่มคดีและ
ผู้พิจารณาดคี
9 มี.ค. 2554 , 23 ส.ค.2559
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำ�นักระงับ
ข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
7 พ.ย. 2561 ศาลปกครองกลาง
11 พ.ย. 2561 ศาลปกครองกลาง
3 ส.ค. 2561 ศาลปกครองกลาง

16 ม.ค. 2556 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำ�นัก
ระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
17 ก.ค. 2560 ศาลปกครองกลาง

ข้อพิพาท

ผลการพิจารณา

ความคืบหน้าคดี

เอไอเอสเป็นผู้ยื่นข้อพิพาท
- 9 มี.ค.2554 เอไอเอสยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทให้คณะ
อนุญาโตตุลาการมีคำ�ชี้ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้อง
เงินผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาต 900 จาก
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดำ�เนินการ
ที่ 17-20 เป็นเงินรวม 17,803 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อย
ละ 1.25 ต่อเดือน เนื่องจากเหตุที่เอไอเอสนำ�ค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียก
เก็บมาหักออกก่อนคำ�นวณส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ทีโอที
- 23 ส.ค. 2559 เอไอเอสได้ยน่ื คำ�เสนอข้อพิพาทให้คณะ
อนุญาโตตุลาการมีคำ�ชี้ขาดว่าทีโอทีไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่ เติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครง
ข่ายโทรคมนาคมของปีท่ี 23-25 เป็นจำ�นวนเงิน 8,367.90
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

- 17 ส.ค. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการ
มีคำ�ชี้ขาดให้ยกข้อเรียกร้องแย้งของทีโอที
ที่ให้เอไอเอสชำ�ระเงินผลประโยชน์ตอบแทนจาก
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปี
ดำ�เนินการที่ 17-20 กรณีปีดำ�เนินการที่ 21-22
ให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาทของทีโอที และชีข้ าดให้ทโี อที
ชำ�ระคืนผลประโยชน์ตอบแทนจากกรณีพิพาทนี้ที่
เอไอเอสชำ�ระเกินไว้เป็นจำ�นวนเงิน 110.08 ล้านบาท
ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับคำ�ชี้ขาด
- 30 เม.ย. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�ชีข้ าด
ให้เอไอเอสชำ�ระผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้
ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดำ�เนินการ
ที่ 23–25 แบบสุทธิ จำ�นวน 224.42 ล้านบาท
พร้อมดอกเบีย้ ซึง่ เอไอเอสได้ชำ�ระให้ทโี อทีโดยนำ�
ส่วนแบ่งรายได้ของค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่เอไอเอส
ได้ชำ�ระไว้เกินในข้อพิพาทปีดำ�เนินการที่ 17-20 กรณี
ปีดำ�เนินการที่ 21-22 จำ�นวน 111 ล้านบาท
พร้อมดอกเบีย้ มาหักลบกับเงินทีเ่ อไอเอสต้องชำ�ระ
ให้แก่ทโี อที คงเหลือจำ�นวนต้องชำ�ระ 144 ล้านบาท
โดยเอไอเอสได้นำ�เงินไปวางต่อสำ�นักงานวางทรัพย์
แล้ว เนื่องจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน
วันที่ 1 พ.ค. 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�
วินิจฉัยให้ทีโอทีชำ�ระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในช่วงเดือน พ.ย.
2551 – ก.ย. 2555 เป็นเงินรวม 1,354 ล้านบาท
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพ้นกำ�หนด
เวลา 60 วันนับแต่ได้รบั คำ�ชีข้ าดและให้ทโี อทีชำ�ระเงิน
ส่วนแบ่งรายได้ฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555 เป็นต้นไป
จนกว่าจะหมดภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาต 900
และเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2560 ทีโอที ยื่นคำ�ร้องขอเพิก
ถอนคำ�ชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง
วันที่ 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางมีคำ�
พิพากษายกคำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�ชีข้ าดของ ทีโอที
ด้วยเหตุผลว่าการดำ�เนินกระบวนพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการชอบด้วยกฎหมายและคำ�ชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทดังกล่าวไม่ขดั ต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้
ทีโอทีมสี ทิ ธิอทุ ธรณ์คำ�พพิ ากษาต่อศาลปกครองสูงสุด
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีคำ�พิพากษา

7 พ.ย. 2561 , 16 พ.ย. 2561 และ 25 ก.ค.2562
ทีโอที ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้
ศาลเพิกถอนคำ�ชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทของปีดำ�เนิน
การที่ 17-20 และ 21–22 และ
ปีที่ 23-25 ตามลำ�ดับ ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ทีโอทีเป็นผู้ยื่นข้อพิพาท
29 ก.ค. 2557 ทีโอทีได้ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทให้คณะ
อนุญาโตตุลาการมีคำ�ชี้ขาดให้เอไอเอสชำ�ระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิ่มเติมสำ�หรับปีดำ�เนินการที่ 21-22 เป็นจำ�นวน
เงิน 9,984 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25
ต่อเดือน
เอไอเอสยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ
มีคำ�ชี้ขาดให้ทีโอทีชำ�ระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศตามข้อตกลงต่อท้าย
สัญญาอนุญาต 900 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 พร้อม
ดอกเบี้ย ซึ่งทีโอทีผิดนัดชำ�ระให้แก่บริษัทตั้งแต่เดือน
พ.ย. 2551 - ก.ย. 2555 รวมเป็นเงิน 1,528 ล้านบาท

วันที่ 23 พ.ค.62 เอไอเอสยื่นคำ�ร้องต่อศาล
ปกครองกลางขอให้บังคับตามคำ�ชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ซึง่ ชีข้ าดให้ทโี อทีชำ�ระเงิน
ส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศในช่วงเดือน พ.ย. 2551 – ก.ย. 2555 คดี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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ข้อพิพาท

ผลการพิจารณา

1. 25 ก.ย. 2557 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำ�นัก
ระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
2. 15 พ.ค. 2562 ศาลปกครองกลาง

ทีโอทียน่ ื คำ�เสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ
มีคำ�ชี้ขาดให้เอไอเอสหยุดการให้ลูกค้าย้ายผู้ให้
บริการไปยังเอดับบลิวเอ็น โดยวิธกี าร กด *988*
เนือ่ งจากเป็นการผิดสัญญาอนุญาต และเรียกร้องค่า
เสียหาย 9,126 ล้านบาท (ตัง้ แต่ พ.ค. 2556 - มิ.ย.
2557) พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี
ในวันที่ 25 มี.ค. 2559 ทีโอทีได้ยน่ื คำ�ร้องขอแก้ไข
จำ�นวนค่าเสียหายใหม่ โดยคำ�นวณตัง้ แต่ พ.ค. 2556 จนถึง
วันสิ้นสุดสัญญาอนุญาต 900 (30 ก.ย. 2558)
เป็นเงินจำ�นวน 32,813 ล้านบาท

วันที่ 14 ก.พ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�
ชี้ขาดให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาทของทีโอที ทั้งหมด
โดยเห็นว่าเอไอเอสมิได้ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาต
900 ตามที่ทีโอที กล่าวอ้าง

วันที่ 15 พ.ค.2562 ทีโอทียื่นคำ�ร้องเพื่อขอเพิก
ถอนคำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ทีโอที และ เอไอเอส

30 ก.ย. 2558 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม

เอไอเอสยืน่ คำ�เสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ
มีคำ�ชี้ขาดให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาต 900
ให้ดำ�เนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครัง้ ที่ 6 และ
ครัง้ ที่ 7 มีผลผูกพันเอไอเอสและทีโอที และเอไอเอสไม่มี
หน้าทีต่ อ้ งชำ�ระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่ เติมของปีดำ�เนิน
การที่ 11 ถึงปีท่ี 25 จำ�นวน 72,036 ล้านบาท ตามที่
ทีโอทีกล่าวอ้างว่าข้อตกลงท้ายสัญญาดังกล่าว
กระทำ�ขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการแก้ไข
ในสาระสำ�คัญที่ทำ�ให้ทีโอทีได้ผลประโยชน์ตอบแทน
ต่ำ�กว่าที่กำ�หนดในสัญญาหลัก

วันที่ 29 มกราคม 2563 เอไอเอสได้รบั คำ�ชีข้ าดของ
คณะอนุญาโตตุลาการลงวันที่ 23 มกราคม 2563
ชีข้ าดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้เอไอเอสชำ�ระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีดำ�เนินการที่
20 ถึงปีดำ�เนินการที่ 25 จำ�นวน 31,076 ล้านบาท
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับตั้งแต่วัน
ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ให้แก่ ทีโอที จนกว่าจะ
ชำ�ระแล้วเสร็จ

วันที่ 22 เม.ย.2563 เอไอเอสยืน่ คำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�
ชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการทีใ่ ห้เอไอเอสชำ�ระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจำ�นวน 31,076 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับตั้งแต่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ให้แก่ ทีโอที จนกว่าจะ
ชำ�ระแล้วเสร็จ
วันที่ 23 เม.ย.2563 ทีโอทียน่ื คำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�
ชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เฉพาะประเด็นที่คณะอนุญาโตตุลาการวินจิ ฉัยชีข้ าดว่า
เอไอเอสชาํ ระผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบตามสัญญา
ขาดหายไปตั้งแต่ปีที่ 11 ถึงปีที่ 19 (จำ�นวน 31,698
ล้านบาท) คดีทั้งสองอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

ทีโอที และ เอไอเอส

15 ธ.ค. 2560 และ 12 ม.ค. 2561
สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

ทีโอทียน่ ื คำ�เสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ
มีคำ�ชีข้ าดให้เอไอเอสชำ�ระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่ เติมจากรายได้คา่ เช่าเคเบิล้ ใยแก้วและค่าเช่า
วงจรที่เอไอเอสได้รับจากผู้ประกอบการต่างๆ ตามข้อ
ตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครัง้ ที่ 5 ในช่วงไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2554 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 รวม
เป็นเงิน 19.54 ล้านบาท และในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี
2555 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 โดยคำ�นวณจาก
อัตราค่าเช่าของทีโอทีซง่ ึ สูงกว่าอัตราทีเ่ อไอเอสเรียกเก็บ
รวมเป็นเงิน 1,121.91 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

13 ก.พ.2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�ชีข้ าด
เสียงข้างมาก ให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาทของทีโอทีทใี่ ห้
เอไอเอสชำ�ระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าเช่าเคเบิ้ล
ใยแก้วและค่าเช่าวงจรค้างชำ�ระช่วงไตรมาสที่ 1
ปี 2554 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2555 รวม 7 ไตรมาส
และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจำ�นวน 19.54 ล้านบาท
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เป็นเงิน 13.7
ล้านบาท รวมเป็นเงินจำ�นวน 33.2 ล้านบาท

14 พ.ค.2563 ทีโอทีได้ยื่นคำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�
ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยชี้ขาดให้
ยกคำ�ร้องของทีโอทีกรณีเรียกร้องให้
เอไอเอสชำ�ระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าเช่าเคเบิ้ล
ใยแก้วและค่าเช่าวงจรค้างชำ�ระช่วงไตรมาสที่ 1 ปี
2554 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2555 รวม 7 ไตรมาส และ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ เป็นเงินจำ�นวน 19.54 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เป็นเงิน 13.7 ล้าน
บาท รวมเป็นเงินจำ�นวน 33.2 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ข้อ

ชื่อคดี

คู่ความ

3

กรณีผู้ใช้บริการในระบบ 900 MHz โอนย้ายไปใช้บริการในระบบ
3G 2100 MHz ของเอดับบลิวเอ็น

ทีโอที และ เอไอเอส

4

กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
จากการทำ�ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินกิจการ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“สัญญาอนุญาตฯ”)
ครั้งที่ 6 และ 7

5

ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเช่า
ระบบสื่อสัญญาณ

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับกรณีทท่ี โี อทีเรียกร้องให้เอไอเอสชำ�ระเงิน
ค่าส่วนแบ่งรายได้คา่ เช่าเคเบิล้ ใยแก้วและค่าเช่าวงจร
ค้างชำ�ระช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 ถึงไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2558 โดยคำ�นวณจากอัตราค่าเช่าของ
ทีโอทีซึ่งสูงกว่าอัตราที่เอไอเอสเรียกเก็บ รวมเป็น
เงิน 1,121.91 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ยังอยู่ในกระบวน
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ

ความคืบหน้าคดี
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ข้อ
6

7

ชื่อคดี
ค่าใช้บริการร่วมใช้เสาอากาศ ค่าบริการพื้นที่ และค่าเช่าใช้
อุปกรณ์ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเครือข่ายร่วม

คู่ความ
ทีโอที และ เอไอเอส

ทีโอที และ เอไอเอส

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

วันเริ่มคดีและ
ผู้พิจารณาดคี
15 ก.พ. 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวง
ยุติธรรม
30 มิ.ย.2563 ศาลปกครองกลาง

27 ก.ย. 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
8 พ.ค. 2563 ศาลปกครองกลาง

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ข้อพิพาท

การกำ�กับดูแลกิจการ

ผลการพิจารณา

ทีโอทียน่ื คำ�เสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ
มีคำ�ชี้ขาดให้เอไอเอสชำ�ระเงินค่าใช้พื้นที่และทรัพย์สนิ
ของทีโอที ในช่วงระยะเวลา (30 กันยายน 2558 – 30
มิถุนายน 2559) ของมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz เป็นเงินจำ�นวน
171.48 ล้านบาท พร้อมภาษีมลู ค่าเพิม่ และดอกเบีย้
ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

-

ทีโอทียน่ื คำ�เสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�
ชี้ขาดให้เอไอเอสชำ�ระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่ เติม
จากการให้เอดับบลิวเอ็น ใช้บริการเครือข่ายร่วมซึ่งให้
ส่วนลดค่าร่วมเครือข่ายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
ทีโอทีกอ่ น ในช่วงเดือน ก.ค. 2556 ถึงเดือน ก.ย. 2558
รวมเป็นเงิน 16,252.66 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่า
เพิ่มและดอกเบี้ย

4 ก.พ. 2563 AIS ได้รับคำ�ชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ มีคำ�วินิจฉัยชี้ขาดเสียงข้าง
มากให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาทของ
ทีโอทีทั้งหมด

งบการเงิน

ความคืบหน้าคดี
13 ก.พ.2563 คณะอนุญาโตตุลการมีคำ�สั่งอนุญาต
ให้ทีโอที ถอนคำ�ร้องขอคำ�เสนอ
ข้อพิพาทตามที่ทีโอทีร้องขอ เพื่อทีโอทีจะนำ�คดีไป
ฟ้องต่อศาลปกครอง
30 มิ.ย.2563 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
ให้เอไอเอสชำ�ระเงินค่าใช้พน้ื ทีแ่ ละทรัพย์สนิ ของทีโอที
ในช่วงระยะเวลา (30 กันยายน 2558 – 30 มิถุนายน
2559) ของมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz เป็นเงินจำ�นวน 171.48
ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยร้อยละ
1.25 ต่อเดือน เป็นเงิน 233.45 ล้านบาท
ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
กลาง
8 พ.ค.2563 ทีโอทียน่ื คำ�ร้องต่อศาลปกครองกลางขอ
เพิกถอนคำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
กลาง
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

กรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการด�ำเนินงานภายใต้สัญญาให้ด�ำเนินการ 1800
ข้อ

ชื่อคดี

คู่ความ

วันเริ่มคดีและ
ผู้พิจารณาดคี

ข้อพิพาท

ผลการพิจารณา

ความคืบหน้าคดี

1

กรณีการนำ�ภาษีสรรพสามิตมาหักออก
จากเงินส่วนแบ่งรายได้

กสท และ ดีพีซี

9 ม.ค. 2551 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
3 มิ.ย. 2554 ศาลปกครองกลาง
3 ก.ย. 2558 ศาลปกครองสูงสุด

กสท ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ดีพีซี ชำ�ระค่า
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากกรณีการนำ�ภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากผลประโยชน์
ตอบแทนตามสัญญาให้ดำ�เนินการ 1800 จำ�นวน
2,449 ล้านบาท พร้อมเรียกเบีย้ ปรับร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือนของจำ�นวนเงินทีค่ า้ งชำ�ระในแต่ละปี
นับตัง้ แต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำ�ระเสร็จสิ้น รวมเป็นเงิน
3,949 ล้านบาท โดยดีพีซีโต้แย้งว่า
เงินส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวเป็นจำ�นวนเดียวกันกับ
ภาษีสรรพสามิตที่ดีพีซีได้นำ�ส่งไปแล้วตั้งแต่ 16 ก.ย.
2546 - 15 ก.ย. 2550 และได้นำ�มาหักออกจากส่วน
แบ่งรายได้ อันเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2546

วันที่ 1 มี.ค. 2554 คณะอนุญาโตตุลาการ
มีคำ�วินจิ ฉัยชีข้ าดให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาททัง้ หมด
เนื่องจากเห็นว่าการชำ�ระหนี้เดิมเสร็จสิ้นและระงับ
ไปแล้ว ดีพีซีจึงไม่เป็นผู้ผิดสัญญา
วันที่ 3 มิ.ย. 2554 กสท ยืน่ คำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�
ชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง
วันที่ 28 ก.ค. 2558 ศาลปกครองกลางมีคำ�
พิพากษายกคำ�ร้องของ กสท เนือ่ งจากเห็นว่า
กสท เป็นผู้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ในการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การชำ�ระเงินส่วนแบ่ง
รายได้จากการชำ�ระภาษีสรรพสามิตตามมติ
คณะรัฐมนตรี และได้ยอมรับเงินส่วนแบ่งราย
ได้คงเหลือพร้อมกับคืนหนังสือค้ำ�ประกันให้แก่ดี
พีซีมาโดยตลอด โดยมิได้ทักท้วงแต่อย่างใด คำ�
วินจิ ฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจึงเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อสัญญา

วันที่ 25 ส.ค. 2558 กสท ได้ยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

2

กรณีปรับลดอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming)

กสท และ ดีพีซี

7 เม.ย. 2553 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
3 ก.ค. 2562 ศาลปกครองกลาง

ดีพซี ยี น่ื คำ�เสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�
ชี้ขาดให้ กสท ยกเลิกการกล่าวหาว่าดีพีซีเป็นฝ่าย
ผิดสัญญา อันเนือ่ งมาจากการทำ�สัญญาการใช้โครง
ข่ายระหว่างเอไอเอส - ดีพซี ที ่ไี ม่ได้รบั ความยินยอมจาก
กสท พร้อมทัง้ ชดใช้คา่ เสียหายแก่ดีพีซีเป็นเงินจำ�นวน
50 ล้านบาท
โดยในวันที่ 15 ก.ค. 2553 กสท ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาท
เรียกร้องให้ดพี ซี ชี ำ�ระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มปี
ดำ�เนินการที่ 10-12 ที่เกิดจากการปรับลดอัตราค่าใช้
โครงข่ายร่วม (Roaming) ระหว่างดีพีซี - เอไอเอส
จาก 2.10 บาทต่อนาที เป็น 1.10 บาทต่อนาที ในช่วง
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2550 - 31 ธ.ค. 2551 โดยไม่ได้
รับอนุมัติจาก กสท ก่อน ซึ่งคิดเป็นเงินจำ�นวน 1,640
ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับที่คำ�นวณถึงเดือนมี.ค. 2553
อีก 365 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,000 ล้านบาท
และเบีย้ ปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน นับแต่เดือน
เม.ย. 2553 เป็นต้นไป และเมือ่ วันที่ 12 ก.ย. 2554
กสท ได้ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว
ในส่วนปีดำ�เนินการที่ 12 (1 เม.ย. 2552 - 15 มิ.ย.
2552) เป็นเงิน 113 ล้านบาท

วันที่ 28 มี.ค.2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�
ชีข้ าดให้ดพี ซี ชี ำ�ระเงินผลประโยชน์ตอบแทนส่วน
เพิ่มของของปีดำ�เนินการที่ 10-12 ให้แก่ กสท
เนือ่ งจากเห็นว่าข้อตกลงเรือ่ งผลประโยชน์ตอบแทน
การให้บริการเครือข่ายร่วม (Roaming) (อัตรา 2.10
บาท) ชอบด้วยกฎหมาย การปรับลดอัตราค่า
Roaming เป็นอำ�นาจและสิทธิของ กสท

วันที่ 3 ก.ค.2562 ดีพีซียื่นคำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�
ชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อ
3

ชื่อคดี
ค่าเสียหายจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

คู่ความ
กสท และ ดีพีซี

วันเริ่มคดีและ
ผู้พิจารณาดคี
8 เม.ย. 2554 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
6 ก.ย. 2556 ศาลปกครองกลาง
27 พ.ค. 2563 ศาลปกครองสูงสุด

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ข้อพิพาท

ผลการพิจารณา

ความคืบหน้าคดี

กสท ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ดีพีซีชำ�ระเงิน
จำ�นวน 33 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15
ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35 ล้าน
บาท โดย กสท อ้างว่า ดีพีซีผิดสัญญาให้ดำ�เนินการ
1800 เนื่องจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่าระหว่างดีพีซีกับผู้ใช้บริการในระหว่างปี 2540
- 2546 จำ�นวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลง
เอกสาร/ลายมือชื่อ เป็นเหตุให้ กสท ได้รับความเสีย
หายเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการระหว่าง
ประเทศได้ เมื่อเลขหมายดังกล่าวมีการใช้บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศของ กสท

28 พ.ค. 2556 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�วินิจฉัย
ชี้ขาดให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาททั้งหมดของ กสท
เนื่องจากเห็นว่าข้อพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องพิพาท
ทางละเมิด มิได้เป็นการกระทำ�อันเกิดจากการผิด
สัญญาให้ดำ�เนินการ 1800 ดังนั้นข้อพิพาทในคดี
นี้จึงไม่อยู่ในอำ�นาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

27 พ.ค.2563 กสท. อุทธรณ์คำ�พิพากษาของศาล
ปกครองกลาง กรณีทม่ี คี ำ�สัง่ ยกคำ�ร้องที่ กสท. ขอ
เพิกถอนคำ�ชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ
คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด

9 เม.ย.2563 ศาลปกครองกลางมีคำ�พิพากษาให้
ยกคำ�ร้องของ กสท.ที่ขอเพิกถอนคำ�ชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการทีช่ ข้ี าดให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาท
ทั้งหมดของ กสท

4

ผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม

กสท และ ดีพีซี

24 ส.ค. 2555 และ 1 เม.ย 57
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำ�นักระงับข้อพิพาท
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
17 ธ.ค. 2562 ศาลปกครองกลาง

กสท ยืน่ คำ�เสนอข้อพิพาทเพือ่ ให้มคี ำ�ชีข้ าดให้ดพี ซี ี ชำ�ระ วันที่ 26 ก.ย. 2562 และวันที่ 10 ต.ค.2562 คณะ
ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มปีดำ�เนินการที่ 10-14
อนุญาโตตุลาการมีคำ�ชี้ขาด ยกคำ�เสนอข้อพิพาท
เพิม่ เติมจากรายได้คา่ เชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) ของ กสท
ที่ได้รับทั้งหมด (ขารับ) ก่อนหักค่า IC ที่จ่ายออกไปเป็น
จำ�นวน 183 ล้านบาท พร้อมเบีย้ ปรับในอัตราร้อยละ 1.25
ต่อเดือน ต่อมา ในวันที่1 เม.ย.2557 กสท เรียกร้องให้
ชำ�ระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิม่ ปีดำ�เนินการที่ 15 เพิม่ เติม
เป็นจำ�นวน 114 ล้านบาท และปีดำ�เนินการที่ 16 จำ�นวน
88.80 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือน รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 324 ล้านบาท

วันที่ 17 และ 25 ธ.ค.2562 กสท ยื่นคำ�ร้อง
ขอเพิกถอนคำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
กลาง

5

การขอคืนหนังสือค้ำ�ประกันการชำ�ระผลประโยชน์ตอบแทน
ขั้นต่ำ�

ดีพีซี และ กสท

8 ต.ค. 2555 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
15 ก.ย. 2558 ศาลปกครองกลาง
11 ต.ค.2561 ศาลปกครองสูงสุด

ตามสัญญาให้ดำ�เนินการ 1800 กสท มีหน้าทีต่ อ้ งคืน
หนังสือค้ำ�ประกันในแต่ละปีดำ�เนินการให้แก่ดีพีซีทันที
ที่ดีพีซีได้ชำ�ระรายได้และเงินเพิ่มให้แก่ กสท. เนือ่ งจาก
กสท ไม่สง่ คืนหนังสือค้ำ�ประกันผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต่ำ�
ปีดำ�เนินการที่ 10-14 ให้แก่ดพี ซี ี รวมเป็นเงิน 2,606 ล้าน
บาท โดยอ้างว่าดีพซี ี ชำ�ระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบ
ถ้วนจากกรณีการนำ�เงินค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจาก
เงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้ค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายและกรณีปรับลดอัตราค่า roaming ซึง่ เป็นข้อ
พิพาทอยู่ ดีพซี จี งึ ยืน่ คำ�เสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กสท
คืนหนังสือค้ำ�ประกันผลประโยชน์ ตอบแทนขั้นต่ำ�
ปีดำ�เนินการที่ 10-14 และห้ามมิให้เรียกร้องเงินใดๆ
จากธนาคาร พร้อมทั้งชำ�ระค่าเสียหายในส่วนของค่า
ธรรมเนียมหนังสือค้ำ�ประกัน และค่าเสียหายจากความเสีย
หายแก่ชื่อเสียงและเครดิตทางการเงิน
อีก 109 ล้านบาทให้กับดีพีซี

วันที่ 11 ต.ค.2561 กสท ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุด คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

วันที่ 28 พ.ค. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการ
มีคำ�วินจิ ฉัยชีข้ าดให้ กสท คืนหนังสือค้ำ�ประกันและ
ชดใช้ค่าธรรมเนียมธนาคารแก่ดีพีซี
วันที่ 15 ก.ย. 2558 กสท ยืน่ คำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�
ชีข้ าดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาในวันที่
13 ก.ย. 2561 ศาลปกครองกลาง
มีคำ�พิพากษายกคำ�ร้องของ กสท
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ข้อ

ชื่อคดี

คู่ความ

วันเริ่มคดีและ
ผู้พิจารณาดคี

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงิน

ข้อพิพาท

ผลการพิจารณา

ความคืบหน้าคดี

วันที่ 30 ส.ค. 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�
ชี้ขาดให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาทของ กสท ต่อมาเมื่อ
วันที่ 8 ธ.ค.2560 กสท ยื่นคำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�
ชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง

วันที่ 2 ธ.ค. 2563 ศาลปกครองกลางมีคำ�
พิพากษายกคำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�ชี้ขาดของ กสท
ดังกล่าว
กสท มีสิทธิ์อุทธรณ์คำ�พิพากษาของศาลปกครอง
กลางต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน

6

การแก้ไขข้อความหนังสือค้ำ�ประกันการชำ�ระผลประโยชน์
ตอบแทนขั้นต่ำ�

กสท และ ดีพีซี

28 ส.ค. 2556 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
8 ธ.ค. 2560 ศาลปกครองกลาง

ตามสัญญาให้ดำ�เนินการ 1800 ดีพีซีจะต้อง
ส่งมอบหนังสือค้ำ�ประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้น
ต่ำ�ในแต่ละปีดำ�เนินการให้แก่ กสท ซึ่งในปีดำ�เนินการ
ที่ 15-16 ดีพีซีได้ปรับปรุงแก้ไขข้อความในหนังสือ
ค้ำ�ประกันจากเดิมให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีข่ องการ
ชำ�ระผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต่ำ�ในแต่ละปี ตามเงือ่ นไข
แห่งสัญญาให้ดำ�เนินการ 1800 แต่กสท ยื่นคำ�เสนอ
ข้อพิพาทเรียกร้องให้ดพี ซี ี ส่งมอบหนังสือค้ำ�ประกัน
ผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต่ำ�ปีดำ�เนินการที่ 15 - 16 ฉบับ
ใหม่ โดยอ้างว่าหนังสือค้ำ�ประกันทีด่ พี ซี สี ง่ มอบให้นน้ั มี
ข้อความไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามสัญญาให้ดำ�เนิน
การ 1800

7

การเรียกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้
ใช้บริการเป็นการชั่วคราว

กสท และ ดีพีซี

20 พ.ค. 2558 ศาลปกครองกลาง

กสท ยืน่ ฟ้องสำ�นักงาน กสทช. กทค. กสทช. ทรูมฟู และดี พีซี ต่อศาลปกครองกลาง ให้ชำ�ระค่าใช้/
ค่าตอบแทนจากการใช้ เครือ่ งและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท ช่วงระยะเวลาคุ้มครอง
นับแต่วันที่ 16 ก.ย. 2556 ถึง 15 ก.ย. 2557 ตาม
ประกาศ กสทช. เรือ่ ง มาตรการคุม้ ครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ โดยในส่วนของดีพีซี ร่วมกับ สำ�นักงาน
กสทช. กทค. และ กสทช. จำ�นวน 6,083 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
วันที่ 11 ก.ย. 2558 กสท ได้ยน่ื คำ�ฟ้องให้ผถู้ กู ฟ้อง
ชำ�ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครือ่ งและอุปกรณ์
โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท นับ
แต่วนั ที่ 16 ก.ย. 2557 ถึง 17 ก.ค. 2558 เพิม่ เติม โดย
ในส่วนของดีพซี ี ร่วมกับ สำ�นักงาน กสทช. กทค. และ
กสทช. จำ�นวน 1,635 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อย
ละ 7.5 ต่อปี
วันที่ 27 พ.ค. 2559 กสท ได้ยื่นคำ�ฟ้องให้ผู้ถูกฟ้อง
ชำ�ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท นับแต่
วันที่ 18 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2558 เพิม่ เติม
โดยในส่วนของดีพซี ี ร่วมกับ สำ�นักงาน กสทช.กทค. และ
กสทช. จำ�นวน 673 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อย
ละ 7.5 ต่อปี
วันที่ 24 ก.ย.2562 กสท ได้ยื่นคำ�ร้องขอแก้ไขคำ�ขอ
ท้ายฟ้อง โดยลดจำ�นวนเงินที่เรียกร้องทั้ง 3 ช่วงเวลา
จากเดิม 6,083 ล้านบาท 1,635 ล้านบาท และ 673
ล้านบาท เป็น 1,457 ล้านบาท 1,223 ล้านบาท และ
522 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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ข้อ

ชื่อคดี

คู่ความ

วันเริ่มคดีและ
ผู้พิจารณาดคี

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ
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8

กรณีการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของเอไอเอสบน
สถานีฐานของดีพีซี โดยไม่ได้รับอนุญาต

กสท และ เอไอเอส

19 มี.ค. 2561 ศาลแพ่ง

กสท ยืน่ คำ�ฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้เอไอเอส
ชำ�ระค่าเสียหายจากกรณีที่ไปติดตั้งอุปกรณ์
โทรคมนาคมของเอไอเอส ณ สถานีฐานของดีพซี ี
จำ�นวน 95 แห่ง ซึง่ ได้สง่ มอบเป็นกรรมสิทธิใ์ ห้แก่ กสท
ตามสัญญาให้ดำ�เนินการฯ โดยมิได้รับความยินยอม
จาก กสท ตั้งแต่เดือนม.ค. 2556 - เม.ย. 2559 เป็น
เงิน 125.52 ล้านบาท และค่าเสียหายนับแต่วนั ฟ้อง
อีกเดือนละ 2.83 ล้านบาท จนกว่าจะมีการรื้อถอน
อุปกรณ์ออกไป

-

21 ส.ค.2563 กสท.ยืน่ คำ�ร้องขอถอนข้อพิพาท สืบ
เนือ่ งจากทัง้ สองฝ่ายได้ทำ�สัญญายุตขิ อ้ พิพาทระหว่าง
กันแล้ว ศาลมีคำ�สัง่ อนุญาตให้ถอนฟ้อง จำ�หน่ายคดี
จากสารบบความ

9

กรณีการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของเอดับบลิวเอ็น
บนสถานีฐานของดีพีซี โดยไม่ได้รับอนุญาต

กสท และ เอดับบลิวเอ็น
และ กสท

19 มี.ค. 2561 ศาลแพ่ง

กสท ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้เอดับบลิวเอ็นชำ�ระค่าเสีย หายจากกรณีที่ไปติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของเอ
ดับบลิวเอ็น ณ สถานีฐานของดีพีซี จำ�นวน 67 แห่ง
ที่ได้ส่งมอบเป็นกรรมสิทธิ์ให้แก่ กสท ตามสัญญาให้
ดำ�เนินการ 1800 โดยมิได้รับความยินยอมจาก กสท
ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2556 - มิ.ย. 2559 เป็นเงินจำ�นวน
57.531 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยผิดนัดจำ�นวน 5.205
ล้านบาท เป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น 62.736 ล้านบาท และ
ค่าเสียหายนับแต่วันฟ้องอีกเดือนละ 2 ล้านบาท
จนกว่าจะมีการรื้อถอนอุปกรณ์ออกไป

21 ส.ค.2563 กสท.ยื่นคำ�ร้องขอถอนข้อพิพาท สืบ
เนือ่ งจากทัง้ สองฝ่ายได้ทำ�สัญญายุตขิ อ้ พิพาทระหว่าง
กันแล้ว ศาลมีคำ�สัง่ อนุญาตให้ถอนฟ้อง จำ�หน่ายคดี
จากสารบบความ

10

การนำ�เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดำ�
เนินการฯ ไปให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นร่วมใช้

กสท และ ดีพีซี

30 มิ.ย. 2559 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม

กสท ได้ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทเพื่อให้มีคำ�ชี้ขาดให้ ดี
พีซีรื้อถอนอุปกรณ์โทรคมนาคมของเอไอเอส
และเอดับบลิวเอ็น บริษัทย่อยของเอไอเอส
ทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ่ นโครงข่ายของดีพซี ี ที่ได้สง่ มอบเป็น
กรรมสิทธิ์ให้แก่ กสท ตามสัญญาให้ดำ�เนินการ 1800
จำ�นวน 97 แห่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กสท ตัง้ แต่
เดือน ม.ค. 2556 ถึงเดือนมิ.ย. 2559 และเรียกร้องให้
ชำ�ระค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน 175.19 ล้านบาท

21 ส.ค.63 กสท.ยื่นคำ�ร้องขอถอนข้อพิพาท สืบ
เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ทำ�สัญญายุติข้อพิพาท
ระหว่างกันแล้ว
-26 ส.ค.2563 ประธานคณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�
สั่งอนุญาตและจำ�หน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบ
ความ

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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11

การส่งมอบเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาต กสท และ ดีพีซี
ให้ดำ�เนินการ 1800

28 มี.ค. 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม

กสท ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทเพื่อให้มีคำ�ชี้ขาดให้ ดีพีซี วันที่ 11 ม.ค. 2564 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�
ส่งมอบเสาโทรคมนาคมจำ�นวน 4,657 ต้น ตู้ conชีข้ าดให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาทของ กสท. ทั้งหมด
tainer จำ�นวน 3,012 ตู้ ระบบ Call Center, ระบบ
จ่ายไฟ และระบบงานคงสิทธิเลขหมายที่ดีพีซี ขอใช้
งานร่วมกับเอไอเอส เนื่องจากเห็นว่าดีพีซีไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาให้ดำ�เนินการ 1800 ที่กำ�หนดให้ดีพีซี
ต้องจัดหาและส่งมอบกรรมสิทธิ์เครื่องและอุปกรณ์
เพื่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ กสท หาก
ส่งมอบไม่ได้ให้ชดใช้เป็นเงินและชำ�ระค่าเสียหาย ค่า
เสียโอกาสทางธุรกิจรวมเป็นเงิน 13,431.45 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี

กสท มีสิทธิยื่นคำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�ชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลการต่อศาลปกครองได้ภายใน 90
วันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ชี้ขาด

12

การส่งมอบเสาโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์
ตามสัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินการฯ

(1) 15ก.ค.2557 และ (2) 31 ต.ค. 2561 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงาน
ศาลยุติธรรม

(1) ดีพีซีขอเรียกคืนเสาโทรคมนาคมจำ�นวน 155 ต้น (1) 8 เม.ย. 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�
ที่เคยส่งมอบให้แก่ กสท โดยเห็นว่าเสาโทรคมนาคม ชี้ขาดให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาทของดีพีซี ทั้งหมด
มิใช่เครื่องมือและอุปกรณ์สำ�หรับให้บริการ ตาม
สัญญาให้ดำ�เนินการ 1800
(2) กสท จึงยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทเพื่อให้มีคำ�ชี้ขาด
ให้ ดีพีซี ส่งมอบเสาโทรคมนาคมดังกล่าว หากส่ง
มอบไม่ได้ให้ชดใช้เป็นเงินและชำ�ระค่าเสียหาย ค่าเสีย
โอกาสทางธุรกิจรวมเป็นเงิน 501.42 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี

(1) 11 ส.ค.2563 ดีพีซี ยื่นคำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�
ชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
21 ส.ค.2563. ดีพีซี ยื่นคำ�ร้องขอถอนคำ�ร้องขอ
เพิกถอนคำ�ชี้ขาดดังกล่าว เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้
ทำ�สัญญายุติข้อพิพาทระหว่างกัน และในวันที่ 26
ส.ค.2563 ศาลปกครองกลาง
มีคำ�สั่งให้ถอนคำ�ร้องและจำ�หน่ายคดีออก
จากสารบบความ
(2) 21 ส.ค. 2563 กสท ยื่นคำ�ร้องขอถอนคำ�เสนอ
ข้อพิพาทเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ทำ�สัญญายุติข้อ
พิพาทระหว่างกัน
26 ส.ค.2563 ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
มีคำ�สั่งอนุญาตและจำ�หน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

กสท และ ดีพีซี
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1

การฟ้องเพิกถอนมติและคำ�สั่งที่ให้เอไอเอสดำ�เนินการ
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน (Pre-Paid)

เอไอเอส กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช.

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

กทช. (ปัจจุบัน คือ กสทช.) และเลขาธิการ กทช.
(ปัจจุบนั คือ เลขาธิการ กสทช.) มีคำ�สัง่ ให้เอไอเอสจัดเก็บ
ข้อมูลผูใ้ ช้บริการระบบเติมเงิน (Pre-Paid) ย้อนหลัง
ก่อนวันทีป่ ระกาศ กทช. เรือ่ งหลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 มีผล
บังคับใช้เมือ่ วันที่ 24 ต.ค. 2551 เอไอเอสยื่นฟ้อง
กทช. และเลขาธิการ กทช. ต่อศาลปกครองกลางให้
มีคำ�พิพากษาเพิกถอนมติและคำ�สั่ง ที่ให้เอไอเอสดำ�
เนินการจัดเก็บข้อมูล
ผูใ้ ช้บริการระบบเติมเงิน (Pre-Paid) ทีใ่ ห้บริการอยู่
ก่อนวันที่ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.
2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2551 ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
กทช. ฉบับดังกล่าวมีผล
ใช้บังคับ และคำ�สั่งที่กำ�หนดให้เอไอเอสชำ�ระค่าปรับ
ทางปกครองวันละ 80,000 บาท เริ่มตั้งแต่วนั ที่ 6
ก.ค. 2555 จนกว่าจะดำ�เนินการให้แล้วเสร็จ

ในวันที่ 19 พ.ย. 2558 ศาลปกครองกลางมีคำ�
ในวันที่ 18 ธ.ค. 2558 กสทช. ได้ยื่นอุทธรณ์
พิพากษาเพิกถอนมติและคำ�สั่งของ กทช. ตามข้อ ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการ
เรียกร้องของเอไอเอส เนือ่ งจากเห็นว่า
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บข้อมูล
ผูใ้ ช้บริการย้อนหลัง ซึง่ ผูใ้ ช้บริการจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ กทช. มิได้มีมาตรการ
บังคับให้ผู้ประกอบการระงับหรือยกเลิกบริการได้
อีกทัง้ จำ�นวนผูใ้ ช้บริการมีมาก ดังนั้น หากไม่ได้รับ
ความร่วมมือจะดำ�เนินการได้ยาก มติและคำ�สง่ ั ดังกล่าว
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการใช้ดุลยพินิจใน
การกำ�กับดูแลเกินขอบเขตความจำ�เป็น และเป็นการ
สร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการ

2

การฟ้องเพิกถอนคำ�สั่ง กทช.กรณีไม่ให้เอไอเอสมีเงื่อนไขเกี่ยว
กับวันหมดอายุการใช้งาน (Validity) ในแบบสัญญา

เอไอเอส และ กสทช.

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

กทช. (ปัจจุบนั คือ กสทช.) มีคำ�สัง่ ห้ามมิให้เอไอเอส
กำ�หนดระยะเวลาการใช้งาน(Validity) โทรศัพท์
เคลือ่ นทีร่ ะบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Pre-paid) โดยให้เอไอ
เอสแก้ไขแบบร่างสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ระบบจ่ายเงินล่วงหน้าระหว่างเอไอเอสกับผูใ้ ช้บริการ
ห้ามไม่ให้มเี งือ่ นไขเกีย่ วกับวันหมดอายุการใช้งาน
(Validity) เอไอเอสยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้มี
คำ�พิพากษาเพิกถอนคำ�สัง่ กทช. ที่ให้เอไอเอสแก้ไขแบบ
ร่างสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นระบบจ่ายเงินล่วง
หน้า (Pre-paid) โดยที่ห้ามไม่ให้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับวัน
หมดอายุการใช้งาน (Validity)

ในวันที่ 10 พ.ย. 2559 ศาลปกครองกลางมีคำ�
พิพากษายกฟ้องเอไอเอส เนื่องจากเห็นว่าเป็นการ
นำ�คดีมาฟ้องเมือ่ พ้นกำ�หนดระยะเวลาฟ้องคดี และ
การทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีนำ�คดีมาฟ้องล่าช้าดังกล่าว ไม่ได้เกิด
จากเหตุจำ�เป็นอืน่ และไม่เป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หากแต่เป็นการฟ้องเพือ่ ประโยชน์ของ
เอไอเอสเอง และเนือ่ งจากประกาศดังกล่าวยังคงมี
ผลบังคับใช้มิได้ถูกยกเลิกเพิกถอน ดังนั้น คำ�สั่ง
ที่ออกตามประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว
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วันเริ่มคดีและ
ผู้พิจารณาดคี

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ข้อพิพาท

ผลการพิจารณา

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

เอไอเอสยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้มีคำ�
พิพากษาเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่องอัตราขั้น
สูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำ�หรับบริการประเภท
เสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 ที่ให้เรียกเก็บค่า
บริการประเภทเสียงภายในประเทศ
ได้ไม่เกิน 0.99 บาทต่อนาที โดยมีผลบังคับใช้เฉพาะ
กับผูม้ อี ำ�นาจเหนือตลาดอย่างมีนยั สำ�คัญ เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นคำ�สั่งที่มิชอบและเป็นการเลือกปฏิบัติ

24 มี.ค. 2560 ศาลปกครองกลางมีคำ�พิพากษา
ยกฟ้อง 21 เม.ย. 2560 เอไอเอสยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

การฟ้องเพิกถอนประกาศ กสทช. กรณีให้เอไอเอส
เอไอเอส และ กสทช.
นำ�ส่งรายได้ขั้นต่ำ�จากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้
บริการเป็นการชั่วคราว

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

เอไอเอส ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ขอ
ให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุม้ ครอง
ผูใ้ ช้บริการชัว่ คราว (ฉบับที่ 2) ภายหลังสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน ในส่วนที่กำ�หนดเพิ่มเติมให้ต้องนำ�ส่งรายได้
ในช่วงคุ้มครอง อย่างน้อย
ไม่ต่ำ�กว่าจำ�นวนเงินส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญา
อนุญาต 900 เพราะเป็นประกาศที่ไม่เป็นธรรมและ
เลือกปฏิบัติ เนื่องจากประกาศฉบับก่อนหน้าไม่ได้มีข้อ
กำ�หนดในเรื่องดังกล่าว

วันที่ 11 ก.ย.2562 ศาลปกครองกลาง
มีคำ�พิพากษาให้เพิกถอนประกาศ กสทช.ฉบับดัง
กล่าวในส่วนของการกำ�หนดให้ต้องนำ�ส่งเงินราย
ได้ขั้นต่ำ�ไม่น้อยกว่าจำ�นวนเงินส่วนแบ่งรายได้ตาม
สัญญาอนุญาต 900

วันที่ 11 ต.ค.2562 กสทช. ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุด
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

การฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
(“กทค”) ที่มีคำ�สั่งให้นำ�ส่งรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะ
เวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว

1 พ.ค. 2560 ศาลปกครองกลาง

เอไอเอส ยื่นฟ้องสำ�นักงาน กสทช. กสทช. และ กทค.
ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนหนังสือสำ�นักงาน
กสทช. และมติ กทค.ทีม่ คี ำ�สัง่ ให้เอไอเอส นำ�ส่งรายได้
ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการภายหลังสิน้ สุด
สัญญาสัมปทานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 - 30 มิ.ย.
2559 ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการชั่วคราวเป็นจำ�นวนเงิน 7,221 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดจนถึงวันฟ้องจำ�นวน 36.74
ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มีรายจ่ายมากกว่า
รายได้ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการคลื่น
ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ จึงไม่มีรายได้คงเหลือที่จะ
ต้องนำ�ส่งให้แก่สำ�นักงาน กสทช. แต่อย่างใด

12 มิ.ย.2563 ศาลปกครองกลาง มีคำ�พิพากษา
เพิกถอนมติคณะกรรมการ กสทช. ด้วยเหตุผลว่า
ในช่วงเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการคลื่น 900 MHz เอ
ไอเอส มีรายจ่ายในการ
ให้บริการมากกว่ารายได้ที่ได้รับ

8 ก.ค.2563 กสทช. ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

ข้อ

ชื่อคดี

คู่ความ

3

กรณีฟ้องเพิกถอนประกาศ กสทช.ที่ห้ามเอไอเอสเรียกเก็บค่า
บริการเกินกว่าอัตราขั้นสูง

เอไอเอส กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช.

4

5

เอไอเอส และสำ�นักงาน
กสทช. กสทช. กทค.
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ข้อ

ชื่อคดี

คู่ความ

วันเริ่มคดีและ
ผู้พิจารณาดคี

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ข้อพิพาท

การกำ�กับดูแลกิจการ

ผลการพิจารณา

งบการเงิน

ความคืบหน้าคดี

6

การฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
(“กทค”) ท่ีมีคำ�สั่งให้นำ�ส่งรายได้จากการให้บริการ
ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว

ดีพีซี และสำ�นักงาน กสทช.
กทค. และ กสทช.

16 พ.ย. 2558 ศาลปกครองกลาง

ดีพีซียื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนมติ
และคำ�สั่ง ที่ให้ดีพีซีดำ�เนินการส่งรายได้
จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลา
ความคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ นับแต่วนั ทีเ่ ข้าสูม่ าตรการ
การคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามประกาศ กสทช. เรือ่ ง
มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการเป็นการชัว่ คราวฯ พ.ศ.
2556 ช่วงระหว่างวันที่ 16 ก.ย. 2556 - 17 ก.ค.
2557 เป็นเงินจำ�นวน 628 ล้านบาท พร้อมดอกผล
ที่เกิดขึ้น

-

วันที่ 16 ก.ย. 2559 คณะกรรมการ กสทช.
และเลขาธิการ กสทช. ได้ยื่นคำ�ฟ้องต่อศาลปกครอง
กลางให้ดีพีซีนำ�ส่งรายได้จากการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระยะเวลาความ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ นับแต่วันที่เข้าสู่มาตรการการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวฯ พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่มีคำ�สั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ช่วงระหว่างวันที่
16 ก.ย. 2556 - 17 ก.ค. 2557 จำ�นวน 628 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ย
วันที่ 12 ก.ค.2562 กสทช.ยื่นคำ�ร้องขอแก้ไขคำ�ฟ้อง
โดยเรียกร้องให้ดีพีซีนำ�ส่งเงินรายได้
ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งหมด (16
ก.ย.2556 – 25 พ.ย.2558) เป็นเงินรวม 869.51
ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

7

การฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
(“กทค”) ที่มีคำ�สั่งให้นำ�ส่งรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะ
เวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว

ดีพีซี และสำ�นักงาน กสทช.
และ กสทช.

7 ธ.ค. 2561 ศาลปกครองกลาง

ดีพซี ยี น่ื ฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนมติและ
คำ�สัง่ ทีใ่ ห้ดพี ซี นี ำ�ส่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในระยะเวลาความคุ้มครอง
ผูใ้ ช้บริการ นับแต่วนั ทีเ่ ข้าสูม่ าตรการการคุม้ ครองผู้ใช้
บริการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุม้ ครอง
ผูใ้ ช้บริการเป็นการชัว่ คราวฯ พ.ศ. 2556 ช่วงระหว่าง
วันที่ 16 ก.ย. 2556 - 25 พ.ย. 2558 เป็นเงินจำ�นวน
869.51 ล้านบาท โดยที่ กสทช. ได้เคยมีคำ�สั่งให้ ดี
พีซี นำ�ส่งรายได้ช่วงที่หนึ่ง (16 ก.ย. 2556 – 17
ก.ค.57) เป็นจำ�นวน 627.63 บาท ไปแล้ว จึงมีเงิน
รายได้ที่ต้องนำ�ส่งเพิม่ เติมเป็นเงิน 241.87 ล้านบาท
พร้อมดอกผลที่เกิดขึ้น

-

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

8

การฟ้องเพิกถอนคำ�สั่งกำ�หนดมาตรการบังคับทางปกครอง
กรณีฝ่าฝืนคำ�สั่งให้แก้ไขการโอนย้ายผู้ใช้บริการ

เอดับบลิวเอ็น และ
สำ�นักงาน กสทช.
เลขาธิการ กสทช. กทค.
และ กสทช.

21 ส.ค.2560 ศาลปกครองกลาง และ
25 ก.ย.2563 ศาลปกครองสูงสุด
10 ก.ย. 2563 ศาลปกครองกลาง

เอดับบลิวเอ็นยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
ให้เพิกถอนคำ�สั่งกำ�หนดมาตรการบังคับทาง
ปกครอง กรณี เอเอดับบลิวเอ็นฝ่าฝืนคำ�สั่ง
ให้แก้ไขการโอนย้ายผู้ใช้บริการให้ถูกต้อง (1) ระหว่าง
วันที่18 ก.ย.2558 – 29 ต.ค.2558 จำ�นวน 41 วัน
และ (2) ระหว่างวันที่ 18 ก.ย.2558-7 ม.ค.2259
จำ�นวน 112 วัน วันละ
5.4 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 221.4 ล้านบาท
และ 604.87 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

(1) 26 ส.ค.2563 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้
เพิกถอนคำ�สั่งทางปกครอง
ในส่วนที่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อวัน
(2) 24 และ25 ก.ย.2563 กสทช. และ
เอดับบลิวเอ็นยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

(1) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
(2)คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

กรณีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นๆ
ข้อ

ชื่อคดี

คู่ความ

วันเริ่มคดีและ
ผู้พิจารณาดคี

ข้อพิพาท

ผลการพิจารณา

ความคืบหน้าคดี

1

กรณีกรมสรรพากรมีคำ�สั่งให้เอไอเอสชำ�ระเงินเพิ่ม

เอไอเอส และ
กรมสรรพากร

10 พ.ย. 2559 ศาลภาษีอากรกลาง
10 ก.ค. 2562 ศาลฎีกา

เอไอเอส ยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากร
กลางขอให้เพิกถอนการประเมินของ
เจ้าพนักงานประเมิน และเพิกถอนคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และลดหรืองด
เงินเพิม่ ทัง้ หมดกรณีทเ่ี จ้าพนักงาน
ประเมินมีคำ�สั่งให้เอไอเอสชำ�ระเงินเพิ่มจำ�นวนรวม
ทั้งหมด 128.21 ล้านบาท เนื่องจากหักและนำ�ส่งภาษี
หัก ณ ทีจ่ า่ ยจากเงินผลประโยชน์ตอบแทน
ที่ต้องจ่ายให้ทีโอทีไม่ถูกต้อง โดยนำ�ภาษีสรรพสามิต
ไปหักออกก่อนตามมติคณะรัฐมนตรี

29 ก.ย.2560 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง
11 มี.ค. 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษาตามศาล
ภาษีอากรกลางยืนให้ยกฟ้อง
10 ก.ค.2562 เอไอเอสยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา

7 ธ.ค. 2563 ศาลฏีกามีคำ�สั่งไม่รับฏีกา
เป็นผลให้คดีถึงที่สุด
29 ธ.ค.2563 เอไอเอสชำ�ระเงินเพิ่มจำ�นวน 128.21
ล้านบาทแก่กรมสรรพากร
คดีเป็นที่สิ้นสุด

2

กรณีเรียกร้องให้ชำ�ระค่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่า
บริการระบบสื่อสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใช้ไฟฟ้าใน
ทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินการฯ

เอดับบลิวเอ็น และ ทีโอที

31 ม.ค. 2560 ศาลแพ่ง

ทีโอทีได้ยน่ื ฟ้องเอดับบลิวเอ็นต่อศาลแพ่ง เรียกร้อง
ให้เอดับบลิวเอ็นชำ�ระค่าใช้เครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสื่อสัญญาณในอาคาร
และค่าร่วมใช้ไฟฟ้าในระหว่างวันที่
1 ต.ค.2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559 เป็นเงิน
จำ�นวน 559.62 ล้านบาท และดอกเบี้ยผิดนัดร้อย
ละ 7.5 ต่อปี
วันที่ 31 พ.ค. 2561 ศาลแพ่งมีคำ�พิพากษา
ให้เอดับบลิวเอ็น ชำ�ระเงินให้แก่ ทีโอที ตามฟ้อง
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด

วันที่ 31 พ.ค. 2561 ศาลแพ่งมีคำ�พิพากษาให้เอ
ดับบลิวเอ็น ชำ�ระเงินให้แก่ ทีโอที
ตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด

2 ต.ค.2562 เอดับบลิวเอ็นได้ยน่ื คำ�ร้องขอถอน
อุทธรณ์ที่ได้ยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาศาลแพ่งไว้เมื่อ
วันที่ 19 พ.ย.61 เนื่องจากทีโอทีและ
เอดับบลิวเอ็น ได้ทำ�สัญญาระงับข้อพิพาทดังกล่าว
โดยเอดับบลิวเอ็นได้ชำ�ระค่าใช้เครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ทีโอทีตามคำ�
พิพากษาของศาลแพ่ง และทีโอทีไม่คัดค้านการขอ
ถอนอุทธรณ์
23 ม.ค.2563 ศาลอุทธรณ์มีคำ�สั่งอนุญาตให้ถอน
อุทธรณ์ และจำ�หน่ายคดีจากสารบบความศาล
อุทธรณ์ คดีเป็นที่สิ้นสุด

3

กรณีเรียกร้องให้ชำ�ระค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง
พิมพ์งาน

บริษัท เปเปอร์เมท
(ประเทศไทย) จำ�กัด
และ ไมโม่เทค

26 ก.พ. 2562 ศาลแพ่ง

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำ�กัด ยื่นฟ้องไมโม่
เทคต่อศาลแพ่ง เรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีท่ี ไม
โม่เทคได้บอกเลิกสัญญาว่าจ้างพิมพ์งานเนื่องจากนำ�
บุคคลภายนอกเข้าสถานที่ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต โดยเรียกค่าเสียหายและค่าขาดรายได้เป็น
เงินจำ�นวน 280 ล้านบาท

28 ม.ค. 64 ศาลแพ่งมีคำ�พิพากษาให้ยกฟ้อง
บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำ�กัด เนื่องจาก
เป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหาย

ขณะนี้เสร็จสิ้นการพิจารณาคดี และกำ�หนดนัดฟังคำ�
พิพากษาในวันที่ 28 มกราคม 2564

หมายเหตุ : บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)  หรือ TOT และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ด�ำเนินการควบรวมกิจการเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited :NT) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแลกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2563
รายงานประจำ�ปี
2563  II บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำจำ�กั
�กัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
3 ท่าน ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธาน คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
และ คุณ จีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ
ในปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วน
ตามกฎบัตร โดยมีสาระส�ำคัญของการปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามและการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ
คณะกรรมการได้มสี ว่ นในการสร้างความตระหนักของพนักงานในการปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรมธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
โดยผ่านคลิปวิดีโอและสื่อต่างๆ คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายก�ำกับ
ดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2563 คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำกับดูแลกิจการได้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อให้บุคลากรของบริษัท
ได้ยดึ มัน่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคน
ตระหนักและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจ
ส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายและ/หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ นอกจากนี้

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบให้แก้ ไขนโยบายนโยบายการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้เปลี่ยนแปลง
การรายงานข้ อ มู ล การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและผู ้ บ ริห าร
สี่รายแรกผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2.ด้านการก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์และการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการสรรหากรรมการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ เข้ า รั บ พิจ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการ ในระหว่ า ง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เพื่อน�ำมารวมกับรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมจากแหล่งอื่นก่อนพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ ได้รับ
การเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ ทั้งนี้
ในปี 2563 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติแก้ ไขโดยให้เพิ่มเติม
ตารางคุณสมบัตแิ ละทักษะประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skill Matrix)
ในด้าน ความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล การค้าปลีก และ
เทคโนโลยี ก่อนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้คณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
(นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธาน คุณแอเลน
ลิว ยง เคียง และคุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ กรรมการ
ในปี 2563 คณะกรรมการพั ฒ นาความเป็ น ผู ้ น� ำ และก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
มี ก ารประชุ ม ทั้ ง หมด 7 ครั้ ง ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตน
ครบถ้ ว นตามกฎบั ต ร โดยมี ส าระส� ำ คั ญ ของการปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นปี 2563
ดังต่อไปนี้

2.ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ (Leadership Development)
คณะกรรมการผลักดันการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารบริษัท เพื่อน�ำพา
ธุ ร กิ จ โทรคมนาคมของบริษั ท ที่ ก� ำ ลั ง เผชิ ญ สภาพการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
ไปสู่ความส�ำเร็จ โดยการสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสศึกษา
เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างเสริม
ศักยภาพในการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมองค์กรและทรัพยากร
บุคคลเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ อย่างสม�่ำเสมอ

1.ด้านการพิจารณานโยบายค่าตอบแทน (Compensation)
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาและเห็นชอบนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
โดยพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู ้ บ ริห ารระดั บ สู ง ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ บริษั ท จดทะเบี ย นที่ มี
ขนาดใกล้เคียงกันและบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจและรักษา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท
ค่าตอบแทนของพนักงาน
พิจ ารณาและเห็ น ชอบภาพรวมของการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของพนั ก งาน
โดยพิจ ารณาข้ อ มู ล ค่ า ตอบแทนพนั ก งานของบริษั ท ชั้ น น� ำ อื่ น ที่ มี ข นาด
ใกล้เคียงกันหรือในอุตสหกรรมเดียวกัน
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3.ด้านการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหาร (Executive Succession
Plan)
คณะกรรมการพิจารณาและผลักดันแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรในต�ำแหน่งส�ำคัญ
ของบริษัทจนสามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
หัวหน้าฝ่ายงานของบริษัทหลายต�ำแหน่งในปี 2563 ได้อย่างราบรื่น

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)
ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
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การก�ำกับดูแลกิจการ
ความส�ำเร็จในปี 2563
• ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ทั้งใน
ระดับโลก (DJSI World) และกลุม่ ตลาดเกิดใหม่ (DJSI emerging market)
• คะแนน Corporate Governance Report ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากงาน SET Awards
2563
• ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• ได้รบั คัดเลือกให้เป็นหนึง่ ใน “หุน้ ยัง่ ยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

นโยบายก�ำกับดูแลกิจการและผลการด�ำเนินงาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริษั ท ยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
เป็นขั้นพื้นฐาน และพัฒนาให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ
ตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ด้วยธรรมภิบาลและการเติบโต
อย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ สากล โดยครอบคลุ ม แนวปฏิ บั ติ
5 หมวด
1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ
นอกจากนี้ นโยบายก�ำกับดูแลกิจการยังจัดท�ำขึ้นตามแนวทางของหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริษั ท จดทะเบี ย นปี 2560 (CG Code)
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การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริษั ท จดทะเบี ย นไทยโดยสมาคมส่ ง เสริม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (CGR) ASEAN Corporate Governance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) และดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) และ
มีกระบวนการก�ำกับดูแล ดังนี้
• ก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
• อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
• บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอไอเอส
และบริษัทในเครือทุกแห่ง
• ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ท่านสามารถศึกษานโยบายเพิ่มเติมได้ที่ http://advanc-th.listedcompany.com
ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล
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รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา
หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่น
ให้ กลุ ่ ม เอไอเอสเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริก ารเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ ได้รับการยอมรับ สูง สุด
โดยก�ำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการ
น�ำไปก�ำหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมายในระยะยาว และมีการทบทวนและ
ติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�ำทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแล
ให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ตดิ ตามผลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ
โดยก�ำหนดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท
โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
กลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท (Strategic direction)
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด เมื่อ วันที่
16 กรกฎาคม 2563.

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ ไม่ ใช่ผู้บริหาร

46%

82%

กรรมการหญิง

1ราย

2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้งทางด้าน
ประสบการณ์ท�ำงาน การศึกษา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติถิ่นก�ำเนิด รวมถึง
มีสัดส่วนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารงานที่ดี
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
การเงิน บัญชี และ
เศรษฐศาสตร์

กฎหมาย กฎระเบียบ
นโยบายสาธารณะ

4

3

ธุรกิจสตาร์ทอัพ

การตรวจสอบ

การขนส่งสาธารณะ

3

3

2

กลยุทธ์
และการปรับโครงสร้างฯ

การก�ำกับดูแลกิจการ

ตลาดทุน

3

คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

7

การตลาด

1

6

4

9

การบริหารความเสี่ยง
และภาวะวิกฤติ

สิ่งแวดล้อม

ปกป้องระบบสารสนเทศ
และคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

10

1

2

ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจต่างประเทศ

ธุรกิจค้าปลีก

3

7

5

5

ทรัพยากรบุคคล

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

3. ประธานกรรมการบริษัท คือ คุณกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการอิสระและ
ไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงไม่มีความสัมพันธ์
ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน และมีการแบ่งแยกการด�ำรงต�ำแหน่ง
และอ�ำนาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอย่างชัดเจน
ไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
เอไอเอสยัังกำำ�หนดให้้มีีการแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััท
กัับฝ่่ายจััดการ และสงวนสิิทธิิในการพิิจารณาเรื่่�องที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษัทั ตามรายละเอีียดที่่�ปรากฎใน
หน้้า 159-160 อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมการบริิษััทสนัับสนุุนให้้กรรมการและ
ฝ่่ายจััดการมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างกัันผ่่านการสร้้างวััฒนธรรมการเคารพ
บทบาทหน้้าที่่�ของแต่่ละฝ่่าย และการทำำ�งานร่่วมกัันตามหลัักธรรมาภิิบาล
4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ก�ำหนดให้มีความเข้มข้นกว่าหลักเกณฑ์
ขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนด อาทิ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ข้อก�ำหนดเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระศึกษาได้จาก http://advanc-th.
listedcompany.com ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล “นโยบายบรรษัทภิบาลและ
เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัท”
5. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกก�ำหนดไว้
ล่วงหน้า และส่วนงานเลขานุการบริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการ
มีเวลาศึกษา ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด�ำเนินการ
ให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่าน
แสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
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ประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้ง ในขณะที่ลงมติน้ัน
กรรมการจะต้องอยูใ่ นทีป่ ระชุมสองในสามของจ�ำนวนกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
อีกทั้ง กรรมการท่านใดที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด
จะไม่เข้าร่วมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว
เอไอเอสได้น�ำเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video conference)
และการพัฒนาช่องทางการส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ Board portal
ที่มีความปลอดภัยสูง เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมและอ�ำนวย
ความสะดวกให้กรรมการ ส�ำหรับในเดือนใดที่ ไม่ได้มีการจัดประชุม ส่วนงาน
เลขานุุการบริิษัทั จะจััดส่่งรายงานสรุุปผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย
ให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ
6. เมื่ อ วั น ที่ 16 กรกฎาคม 2563 กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู ้ บ ริห ารได้ ป ระชุ ม
ร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม
โดยมีการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานในระยะ
กลางและการพัฒนาแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งภายหลัง
การประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงรับทราบ
7. กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษัททราบส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการของบริษทั หรือบริษทั ย่อยเมือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหาร และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บริษัท
มี ข ้ อ มู ล ประกอบการด� ำ เนิ น การตามข้ อ ก� ำ หนดเกี่ ย วกั บ การท� ำ รายการที่
เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะน�ำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง
ส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งที่กรรมการ
หรือผู้บริหารได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตน
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8. คณะกรรมการก�ำหนดให้มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ตัง้ แต่ระดับหัวหน้าฝ่ายงาน เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าบริษัทจะสามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้หากต�ำแหน่งส�ำคัญดังกล่าวว่างลง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และจัดท�ำแผนการสืบทอดดังกล่าว และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งให้มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
นอกเหนื อ จากกรรมการและผู ้ บ ริห าร ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลยั ง มี ก าร
จัดท�ำแผนและกลยุทธ์ในบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลส�ำหรับบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง (Talent) ร่วมกับการก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการ
ปฏิบัติงาน (Corporate KPI)รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการสืบทอด
ต�ำแหน่ง สามารถศึกษาได้จากรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนหัวข้อ
http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/humancapital-development หน้า 50 และ 53
9. เอไอเอสมอบหมายให้ส่วนงานเลขานุการบริษัท เป็นตัวกลางในการติดต่อ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการกับผูถ้ อื หุน้ และก�ำหนด
ให้ส่วนงานตรวจสอบภายใน เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงกับฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม เอไอเอสไม่มีการ
ปิดกั้นการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการโดยตรง
ซึ่งที่ผ่านมา ได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อน/หรือหลัง
การประชุม โดยการพูดคุยแลกเปลีย่ นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเข้าไปแทรกแซง
การด�ำเนินธุรกิจปกติหรือก้าวล่วงขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างกัน
10. คณะกรรมการพั ฒ นาความเป็ น ผู ้ น� ำ และก� ำ หนดค่ า ตอบแทนได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณานโยบายและโครงสร้าง
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการก่อนน�ำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติ โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ
ศึกษาได้จาก หัวข้อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 155-156
11. กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ใหม่ จ ะได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศเพื่อ รั บ ทราบข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและภาพรวมข้ อ มู ล การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส� ำ คั ญ และสรุ ป การด� ำ เนิ น งาน
ของแต่ ล ะสายธุ ร กิ จ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น บทบาทหน้ า ที่ ข องกรรมการในบริษั ท จดทะเบี ย น นโยบายการซื้ อ ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ข องเอไอเอส และนโยบายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ก รรมการได้ รั บ ทราบ โดยผู ้ บ ริห ารระดั บ สู ง เป็ น ผู ้ น� ำ เสนอ รวมถึ ง จั ด เตรีย มข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ของบริษัทให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ
12. เอไอเอสส่งเสริมให้กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารให้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและในหลากหลายรูปแบบ โดยเอไอเอสจะเป็น
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยในปี 2563 มีกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมที่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษแก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังนี้
ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ที่เข้าร่วม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ บริษัทเอไอเอส โดยมี เพื่อให้กรรมการได้เรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้มการพัฒนา
บริษัท หัวเหว่ย เดลต้า เอพีเอซี และสตาร์ทอัพ
ทางด้านเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
คุณกานต์ ตระกูลฮุน
คุณสมประสงค์ บุญยะชัย
คุณจีน โล เงี้ยบ จง
คุณเอนก พนาอภิชน

สัมมนา Chairman Forum ในหัวข้อ Leading Boardroom เพื่อส่งเสริมให้ ประธานกรรมการ ในฐานะ ผู้นำ� คณะกรรมการ ได้กำ�กับ
Through Disruption: What Directors should know? ดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณกานต์ ตระกูลฮุน

หลักสูตร Board Nomination and Compensation
Program (BNCP 9/2020)จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

เพื่อให้กรรมการได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทนให้กับกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเหมาะสม

คุณประสัณห์ เชื้อพานิช

สัมมนา พีดับบลิวซี 2563 เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไป TFRS 9 TFRS 15 และ TFRS 16 จัดโดย
บริษัทไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำ�กัด (จำ�นวน
ชั่วโมง CPD : 7 ชั่วโมง)

เพื่อพัฒนาความรู้ด้านบัญชี หลักการและผลกระทบของมาตรฐานบัญชี
ที่มีในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและหัวหน้าฝ่าย
บัญชี ดังนี้
คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์
คุณเตชะหัทย์ เหมะกุล

สัมมนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน (วตท. 30) จัดโดยหน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านตลาดทุน

เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์
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13. คณะกรรมการบริษั ท ก� ำ หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งประกอบไปด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาความ
เป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร (Board SelfAssessment) โดยแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ
- แบบที่ 1 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริษั ท
เป็นรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี
- แบบที่ 2 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริษั ท
โดยที่ปรึกษาภายนอกทุกๆ 3 ปี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริษั ท เป็ น รายบุ ค คล
และทั้งคณะด้วยตนเอง ครอบคลุมการประเมินทั้งเรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติ
ของกรรมการ บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม
การปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ
ในปีที่ผ่านมา
2) เพื่อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาการท� ำ งานของคณะกรรมการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน
3) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
ขั้นตอนในการประเมิน
1.ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินประจ�ำปี ผ่าน Board
Portal ให้กรรมการทุกท่านประเมินทุกปี
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2.รวบรวมแบบประเมินและผลคะแนน รวมถึงจัดท�ำรายงานผลการประเมินดัง
กล่าวเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อ
ศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน และก�ำหนดวิธีการพัฒนาการปฏิบัติ
งานของกรรมการต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาภายนอก
คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบนโยบายให้ทปี่ รึกษาภายนอกด�ำเนินการประเมิน
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล
และทั้งคณะ ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติ
ของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การบริหารจัดการข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการผลประกอบการของ
บริษทั แผนสืบทอดต�ำแหน่งและการประเมินการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
ขั้นตอนในการประเมิน
1.การตอบแบบสอบถาม (Questionnaires)
2.การสัมภาษณ์กรรมการ รวมถึงผู้บริหารเป็นรายบุคคล (One-on-one
interview)
3.ประเมินผลและวิเคราะห์ผลคะแนนและผลการสัมภาษณ์ และให้ค�ำแนะน�ำและ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ทั้ ง นี้ ในปี 2563 บริษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นรายบุคคลและ
ทัง้ คณะ ซึง่ ผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะกรรมการเห็นว่าได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วนตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

14. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการ
พัฒนาความเป็นผูน้ ำ� และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ ระเมินและก�ำหนดเป้าหมาย
การปฏิบตั งิ านประจ�ำปีและเป้าหมายระยะยาว ซึง่ ผลของการประเมินจะถูกน�ำมาใช้
ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นี้ โครงสร้าง
ค่าตอบแทนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร หน้า 157-158

หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
เอไอเอสเคารพสิทธิและให้ความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งสิทธิในการ
อนุมัติและรับเงินปันผลในอัตราการจ่ายต่อหุ้นที่เท่าเทียมกัน การให้สิทธิในการ
ซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไม่เข้าแทรกแซง
ธุ ร กรรมในตลาด ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ การให้ สิ ท ธิ ใ นการเสนอชื่ อ แต่ ง ตั้ ง
และถอดถอนกรรมการ การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี อิ ส ระและก� ำ หนดค่ า สอบ
บัญชีประจ�ำปี การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ และการ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจและอนุมัติธุรกรรมที่มีนัยส�ำคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานของเอไอเอส โดยนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐาน
ดังกล่าวแล้ว เอไอเอสยังด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิ
ของตน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ท�ำหน้าที่ในฐานะเจ้าของ
กิจการ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงานและการเข้าท�ำธุรกรรมต่างๆ
ข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�ำปี ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผลการด�ำเนินงานของบริษัทได้หลากหลายช่องทางและทันเวลา
2. จัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย และผูถ้ อื หุน้
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สถาบัน สามารถสอบถามและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน
ไปยังฝ่ายจัดการ รวมถึงให้ขอ้ มูลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา
ตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบผูล้ งทุนซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกไตรมาส เพื่อพบปะ
และน�ำเสนอผลประกอบการกับ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และเดินสายพบนักลงทุน
สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. จั ด ท� ำ “นโยบายการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการ ผู ้ บ ริห าร และ
พนักงาน” เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และป้องกันการน�ำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยนโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (อินทัช) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอไอเอส
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดบุคคลที่มีต�ำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถล่วงรู้หรือครอบ
ครองข้อมูลภายในได้มากกว่าพนักงานทั่วไป (Designated person) ให้ถือว่า
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสุ่มเสี่ยง จึงห้ามซื้อขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์
ของเอไอเอสและอินทัชในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�ำ
ไตรมาสและประจ�ำปี และช่วงเวลาอื่นที่จะก�ำหนดเป็นครั้งคราว รวมทั้งให้มี
การรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและอิน
ทัชของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส่วนงานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน (Compliance Department) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันท�ำการ
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

4. การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ประกาศผ่าน SET เปิดให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวาระและชื่อบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ

มิิ.ย. 63

ก.ค. 63

ส.ค -63

19 มิ.ย.
- เผยแพร่เอกสารเชิญประชุม (ล่วงหน้า
34 วัน)
- เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้า

1 ก.ค.
ส่งเอกสารเชิญประชุม (ล่วงหน้า 22 วัน)
23 ก.ค.
(วันประชุมผู้ถือหุ้น)
แจ้งมติที่ประชุมต่อ SET

6 ส.ค.
เผยแพร่รายงานการประชุม
(14 วัน นับแต่วันประชุม)

4.1 หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม จั ด ท� ำ ขึ้น ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นค�ำชี้แจง
เกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำมาในวันประชุม
หรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ เอไอเอสได้จดั ท�ำเนือ้ หาในรูปแบบ
ทีเ่ ข้าใจง่าย โดยจ�ำแนกเป็นการมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ และจ�ำแนก
เป็นกรณีบคุ คลธรรมดาและนิตบิ คุ คล ข้อก�ำหนดเรื่องเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องน�ำมาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อไม่ให้
ไปจ�ำกัดสิทธิหรือเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นจนเกินความจ�ำเป็น
4.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระที่จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์
ชัย และคุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคุณประสัณห์ เชื้อพานิช เพื่อเป็นผู้
รัับมอบอำำ�นาจแทนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สะดวกมาเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง
แต่่ด้้วยในปีี 2563 มีีกรรมการอิิสระสองในสามท่่านดัังกล่่าวได้้หมด
วาระลง เพื่่�อความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินกิิจการ จึึงแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ
เพีียง 1 ท่่านที่่�ไม่่ได้้หมดวาระในปีี 2563 คืือ คุุณสุุรศัักดิ์์� วาจาสิิทธิ์์�
เพื่่�อเป็็นผู้้�รัับมอบอำำ�นาจแทนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สะดวกมาเข้้าร่่วมประชุุม
ด้้วยตนเอง

4.3	จัั ด ให้้ มีี ก ระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบีี ย นล่่ ว งหน้้ า
ให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นสถาบัันและคััสโตเดีียน เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกเนื่่�องจาก
กลุ่่�มบุุคคลดัังกล่่าว มีีปริิมาณผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อยู่่�ภายใต้้การดำำ�เนิินงาน
เป็นจ�ำนวนมาก โดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการ
ส่งส�ำเนาใบมอบฉันทะทีม่ ลี ายเซ็นของกรรมการอิสระผูร้ บั มอบ กลับไป
ให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานก�ำกับดูแลในภายหลัง
4.4 เอไอเอสใช้้ระบบบาร์์โค้้ดในการลงทะเบีียนและการนัับคะแนนเพื่่�อ
ความรวดเร็วและแม่นย�ำ และจัดให้มีการแบ่งจุดลงทะเบียนระหว่าง
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสถาบันแยกออกจากกัน
โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ
อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร อากรแสตมป์ และป้ายชี้แจงขั้นตอนการ
ลงทะเบียนโดยละเอียด รวมถึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูถ้ อื หุน้ ต่อคุณภาพการจัดประชุม เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาในปีถดั ไป
4.5 เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (โควิิด-19)ในปีี 2563 คณะกรรมการกำำ�หนดวัันประชุุมเป็็น
วัันที่่� 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ซึ่่�งไม่่ตรงกัับวัันหยุุด
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4.6
4.7

4.8

4.9

สุุดสััปดาห์์และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์ เวลาในการประชุุมมีีความเหมาะสม
โดยได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของราชการทีก่ ำ� หนดมาตรการการประชุม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ขอความร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมส่งค�ำถามล่วงหน้า
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉั น ทะประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ด้ ว ยตนเองที่ โ รงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว บริษัทฯ ขอความร่วม
มือให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเนื่องจากสถานที่ประชุมอันจ�ำกัด
พร้ อ มผ่ า นขั้ น ตอนการตรวจคั ด กรองและปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ในการจั ด ประชุ ม อย่ า งเคร่ ง ครั ด นอกจากนี้ สถานที่ ดั ง กล่ า ว
มี ค วามสะดวกต่ อ การเดิ น ทาง เนื่ อ งจากมี ร ะบบขนส่ ง มวลชนที่
หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ถือหุ้นครบครัน
ประธานกรรมการบริิ ษัั ท และประธานกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยทุุ ก ชุุ ด
รวมถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูงจากทุก
สายงานหลัก เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการบริิษัทั ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในที่่�ประชุุมได้้ดำำ�เนิินการ
ประชุุมตามลำำ�ดัับวาระและเรื่่�องที่่�ได้้ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม โดยไม่่มีี
การเพิ่มเติมและแก้ ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาส�ำหรับการซักถามของ
ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ
เลขานุุการบริิษัทั ในฐานะโฆษกของการประชุุม ได้้แจ้้งจำำ�นวนและสััดส่่วน
ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเองและมอบฉัันทะ ขั้้�นตอนและวิิธีี
การประชุุม การออกเสีียงลงคะแนน และการนัับคะแนนให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นทราบ
ก่่อนเริ่่�มประชุุม
ในการลงคะแนนเสีียง เอไอเอสได้้จััดเตรีียมบััตรลงคะแนนสำำ�หรัับ
ทุุกวาระ และสำำ�หรัับวาระเลืือกตั้้�งกรรมการจััดให้้มีีการลงคะแนน
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เป็็นรายบุุคคล รวมทั้้�งได้้แต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษากฎหมายอิิสระให้้ทำำ�หน้้าที่่�
ตรวจสอบการนัับคะแนนเสีียง เพื่่�อความโปร่่งใสและความน่่าเชื่่�อถืือ
4.10 ประธานที่่�ประชุุ ม เป็็ น ผู้้�แจ้้ ง ผลการลงคะแนนและมติิ ข องที่่�ประชุุ ม
ในแต่่ละวาระ แบ่่งเป็็นคะแนนที่่�เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และ
บััตรเสีีย โดยพบว่่าไม่่มีผู้้�ถื
ี อื หุ้้�นคััดค้้านหรืือไม่่เห็็นด้้วยกัับมติิดังั กล่่าว
4.11 เลขานุุการบริิษััทได้้จััดทำำ�รายงานการประชุุม เพื่่�อนำำ�ส่่งให้้หน่่วยงาน
กำำ�กัั บ ดูู แ ลที่่�เกี่่�ยวข้้ อ ง และเผยแพร่่ บ นเว็็ บ ไซต์์ บ ริิ ษัั ท รวมถึึ ง แจ้้ ง
ผ่่านช่่องทางตลาดหลัักทรััพย์์ภายใน 14 วััน หลัังจากวัันประชุุม โดยมีี
การบัันทึึกรายละเอีียดและสำำ�ระสำำ�คััญไว้้อย่่างครบถ้้วนตามแนวทาง
ของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์ เช่่น รายชื่่�อ
กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เข้้าร่่วม มติิที่่�ประชุุม ประเด็็นคำำ�ถามและ
ข้้อเสนอแนะของผู้้�ถืือหุ้้�นและคำำ�อธิิบายของกรรมการ/ผู้้�บริิหาร
5. เอไอเอสเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม เสนอแนะความคิด
เห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทาง

ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำ�กับดูแล
กิจการองค์กร

414 ชั้น 28 อาคารเอไอเอส 1
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 2029 5274
โทรสาร (66) 2029 5108
อีเมล์: companysecretary@ais.co.th

โดยส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการรายงานให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการรับทราบ และแจ้งผล

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

กลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย หากเป็นกรณีการกระท�ำผิดการทุจริต และการละเมิด
จริยธรรมในการด�ำเนินงาน จะน�ำเข้าสูก่ ระบวนการสอบสวนและคุม้ ครองผูท้ แี่ จ้ง
เบาะแสตามนโยบายการให้ขอ้ มูลการกระท�ำผิดและการทุจริต การสอบสวน และ
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
ส� ำ หรั บ เรื่อ งอื่ น ๆ เอไอเอสได้ จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบโดยตรง
เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์
ท�ำหน้าที่รับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชน
และองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา ท�ำหน้าที่เป็น
ตัวกลางและเป็นกระบอกเสียงระหว่างบริษัทกับหน่วยงานก�ำกับดูแลทางด้าน
กิจการโทรคมนาคม
6. เอไอเอสตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า
คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม จึงก�ำหนดนโยบายให้มีแนวทาง
ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยูร่ ว่ มกัน
อย่างยั่งยืน ไว้ในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประมวลจริยธรรมธุรกิจ
นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ก�ำหนด
ให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการ
ให้สินบนและการคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรและตอบ
สนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยรายละเอียดการด�ำเนินงานในปี
ที่ผ่านมา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานหมวดที่ 5 ประมวลจริยธรรม
ธุรกิจ และรายงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

หมวด 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
1. เอไอเอสมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเปิ ด เผยสารสนเทศ ทั้ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิน และ
ที่่�มิิ ใ ช่่ ท างการเงิิ น แก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นและผู้้�ลงทุุ น เช่่ น ข้้ อ บัั ง คัั บ บริิ ษัั ท หนัั ง สืื อ
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บริิคณห์์สนธิิ นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง ข้้อมููลงบการเงิิน และบทวิิเคราะห์์
ผลการด�ำเนินงาน ฯลฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตาม
กฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเชือ่ มัน่ ของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุน
เกีย่ วกับความเชือ่ ถือได้และซือ่ ตรงของเอไอเอส “นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ”
ของเอไอเอส ให้มีความสอดรับกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเอไอเอส
ยึด 3 หลักการในเปิดเผยสารสนเทศ กล่าวคือ
1.1 การปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
1.2 ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ
1.3 ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ
2. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ทีส่ ำ� คัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ
ลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและในการวิเ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์
ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และ
สม�่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือ
ข้อมูลภายในให้แก่บคุ คลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎในหัวข้อ
“ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน” หน้า 142
3. เอไอเอสก� ำ หนดให้ มี ช ่ ว งเวลางดติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ นั ก วิเ คราะห์ แ ละ
นักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent period) เป็นระยะเวลา
1 เดือน ก่อนการประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส และห้ามผู้บริหารและ
พนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท ซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัท
จะประกาศผลประกอบการรายไตรมาสหรือผลประกอบการประจ�ำปี และต้อง
จััดทำำ�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทของตน คู่่�สมรส บุุตรที่่�ยััง
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ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ และผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภรรยา (คู่่�สมรสที่่�ไม่่ได้้จดทะเบีียน)
รวมถึึงจััดทำำ�รายงานทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ดังั กล่่าว
ส่่งให้้ส่่วนงานการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน ภายใน 3 วัันทำำ�การ
4. คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการ
มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้เอไอเอส
มีข้อมูลที่จ�ำเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึง่ จะช่วยให้บริษทั กรรมการ
และผู้บริหาร สามารถท�ำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหาร
ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ ตกลงเข้าท�ำรายการใดๆ
กั บ เอไอเอสและบริษั ท ย่ อ ย และจะไม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น และออกเสี ย ง
ได้เมื่อมีการพิจารณาการท�ำรายการดังกล่าว
5. คณะกรรมการและผู ้ บ ริห ารระดั บ สู ง ของเอไอเอส ถื อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ
ในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะและที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (คู่สมรสที่ ไม่ได้จดทะเบียน) ไว้ใน
รายงานประจ�ำปีทุกครั้ง
6. ในการทำำ�รายการระหว่่างกััน เอไอเอสยึึดถืือหลัักปฏิิบััติิตามแนวทางของ
คณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ น และการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ตามข้้ อ กำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและมาตรฐานการบััญชีี เพื่่�อให้้สามารถนำำ�
ไปปฏิิบััติิใช้้ ได้้อย่่างถููกต้้อง การทำำ�รายงานเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส สมเหตุุสมผล
และคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญเสมืือนกัับการทำำ�รายการ
กัับบุุคคลภายนอก (Arm’s length basis) รวมทั้้�งสอดคล้้องตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการบริิษัทั จึึงได้้อนุุมัติั ิ “นโยบายการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน” และมอบหมายให้้ส่ว่ นงานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั งิ าน เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบ
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ในการสื่่�อสาร กำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตาม และเปิิดเผยข้้อมููลเมื่่�อมีีการ
ท�ำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 157-158

หมวด 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษทั เห็นถึงความส�ำคัญของการมีระบบควบคุมภายใน การตรวจ
สอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการปกป้องเงินลงทุน
ของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท จึงได้ก�ำหนดให้มีนโยบาย มาตรการ และ
หน่วยงานก�ำกับดูแล ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการ
ตรวจสอบขยายขอบเขตการท� ำ งานให้ ค รอบคลุ ม งานในด้ า นการบริห าร
ความเสีย่ ง โดยเปลีย่ นชือ่ ใหม่เป็น คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดได้ทหี่ วั ข้อ “การบริหารความเสีย่ ง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน” หน้า 167-174
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษั ท ได้ ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของเอไอเอส ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าปฏิบตั ิ
2. คณะกรรมการบริษั ท คั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น ตั ว แทนของบริษั ท เข้ า ไปเป็ น
กรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการ
ถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการ
ถือครองหุ้นของบริษัท
3. ก�ำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่ก�ำหนด
โดยเอไอเอส
4. พิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือ
ลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่ส�ำคัญต่างๆ
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5.	ติิ ด ตามผลการดำำ�เนิิ น งาน โดยฝ่่ า ยบริิ ห าร คณะกรรมการบริิ ห าร
และคณะกรรมการบริษัทของเอไอเอส
6. ดู แ ลให้ บ ริษั ท ย่ อ ย และบริษั ท ร่ ว มปฏิ บั ติ ต ามกฏระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ได้แก่ การท�ำรายการระหว่างกัน การได้มา
และจ� ำ หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพีย งพอและ
ทั น เวลา รวมทั้ ง ดู แ ลให้ มี ก ารจั ด ท� ำ บั ญ ชี แ ละรายงานทางการเงิน
ถูกต้องตามที่ควร ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
7. การพิจ ารณาท� ำ ธุ ร กรรมใดๆ ของบริษั ท ย่ อ ยที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ การ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ หรือ ฐานะการเงิน ของเอไอเอส ได้ ก� ำ หนดให้ ธุ ร กรรม
ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของเอไอเอสทุกครั้ง
8. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุม
ภายในที่ก�ำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย เอไอ
เอสได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อท�ำหน้าที่
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินมาเปิดเผย
ในงบการเงินรวมของเอไอเอส
10. สื่อสารจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการรับและให้สินบนไปยังบริษัท
ย่อยและบริษัทกิจการร่วมค้า
ทั้้�งนี้้� รายละเอีี ย ดของการดำำ�รงตำำ�แหน่่ ง ของกรรมการและผู้้�บริิ ห ารใน
บริิษััทย่่อย ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทตามลิิงค์์ https://
investor-th.ais.co.th/misc/shareholder-meeting/agm-2021/advancagm-2021-enc-01-th.pdf

หมวด 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ด้ ว ยคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม อั น เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดให้มี “ประมวลจริยธรรมธุรกิจ”
ที่ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 12 หมวด ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่ว นได้เสีย การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเคารพ
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
และจัดให้มีคณะกรรมการจริยธรรม ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน
และมีผู้บริหารระดับสูงจากสายงานหลักเป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนและก�ำกับดูแลจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยท่านสามารถศึกษา
ประมวลจริยธรรมธุรกิจได้จาก http://advanc-th.listedcompany.com/
governance_policy.html
เอไอเอสจัดให้มีช่องทางลับส�ำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อแจ้งเรื่อง
การกระท�ำที่อาจจะเข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมี
กระบวนการสอบสวนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลตาม “นโยบายการให้
ข้อมูลการกระท�ำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล”
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรม สื่อสาร
นโยบายให้ทุกคนทุกฝ่ายรับทราบผ่านช่องทางและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
อีเมล์ อินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ และการรณรงค์ภายใน
การด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการประกอบธุรกิจในปี 2563
สรุปได้ดังนี้
1. ปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น ของผู ้ บ ริห ารและพนั ก งานจาก
คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ
แก้ ไขประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทโดยให้มีกระบวนการตรวจสอบการเพื่อความโปร่งใส เป็นต้น
รวมทั้ ง ได้ จั ด ท� ำ สรุ ป แนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น ฉบั บ ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขนี้ อ ย่ า งสั้ น
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และง่ายต่อการเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เป็นสื่อในรูปแบบต่างๆให้ผู้บริหาร
และพนักงานได้รบั ทราบผ่านช่องทาง ของบริษทั เช่น Social Intranet, E-mail,
AIS LearnDi, AIS Doodi, Poster และ Desktop
2. การดูแลการสร้างจิตส�ำนึกและการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในจริยธรรมธุรกิจและเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติและให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทรับทราบ
สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง
เอไอเอสยั ง คงตอกย�้ ำ แนวคิ ด ในการสร้ า งจิต ส� ำ นึ ก ในการท� ำ งาน
ซึ่งประกอบด้วย 3 ค�ำถามที่พนักงานควรตั้งค�ำถามกับตัวเองทุกครั้งว่า
ควรหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจด�ำเนินการบางอย่าง ดังนี้ (ก) ถ้า....ท�ำลง
ไปแล้วจะเกิดความเสียหายกับบริษัทหรือไม่ (ข) ถ้า....ท�ำลงไปแล้วคนอื่น
รู้จะท�ำให้ฉันถูกมองในทางไม่ดีหรือไม่ (ค) ถ้า....ท�ำลงสิ่งนี้ไปแล้วจะท�ำให้
ฉันทุกข์ใจหรือกังวลใจในภายหลังหรือไม่ หากพนักงานไม่แน่ใจแม้แต่ข้อ
เดียว ไม่ควรจะลงมือกระท�ำทั้งหมด
ส�ำหรับสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ ในปี 2563 บริษัทได้ยังคงจัดท�ำสื่อ
หลากหลายรูปแบบผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ Social Intranet, E-mail,
AIS LearnDi, AIS Doodi, Desktop, SMS และ People Champion
โดยการโดยเน้นการสร้างความตระหนักใน 5 เรื่องดังต่อไปนี้
• การท�ำธุรกิจส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท
• แนวปฎิบัติ เกี่ยวกับการดูงาน สัมมนา หรือทัศนศึกษาของผู้บริหาร
และพนักงาน
• แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น ของผู ้ บ ริห ารและพนั ก งาน
จากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• การใช้้ข้้อมููลภายใน และการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
• ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า คู่่�ค้้า และเจ้้าหนี้้�

เพื่อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของเอไอเอสและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องทุ ก คน
ในองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา และเพียบพร้อม
รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการได้้จััดกิิจกรรมไขปััญหาจริิยธรรมธุุรกิิจ (Ethics Workshop) และนกหวีีดเล่่าเรื่่�อง (Nokweed) โดยมีี
วััตถุุประสงค์์ของการจััดกิิจกรรม คืือ เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานได้้ร่ว่ มกัันทำำ�ความเข้้าใจต่่อหลัักสำำ�คััญของประมวล
จริิยธรรมธุุรกิิจและนโยบายการต่่อต้้านการให้้หรืือรัับสิินบนและการคอร์์รััปชั่่�นและสามารถนำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบััติิงานได้้
ถููกต้้อง นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการอธิิบายและยกตััวอย่่างเหตุุการณ์์ที่่�ได้้มีีการกระทำำ�ที่่�ฝ่่าฝืืนจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษััทที่่�
เคยเกิิดขึ้้�น รัับฟัังความคิิดเห็็นและมุุมมองต่่างๆ ของพนัักงานต่่อคำำ�ถามและคำำ�ตอบ รวมถึึงวิิเคราะห์์เพื่่�อปรัับปรุุง
ประมวลจริิยธรรมธุุรกิิจให้้เหมาะสม การจััดกิิจกรรมได้้เชิิญพนัักงานระดัับผู้้�บริิหารและผู้้�จััดการซึ่่�งยัังมีีความเข้้าใจที่่�
คลาดเคลื่่�อนต่่อเจตนารมณ์์ของนโยบายดัังกล่่าวมาเข้้าร่่วมกิิจกรรม online ผ่่านระบบ Microsoft Teams เป็็นรอบๆ
ครอบคลุุมพนัักงานทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค
การประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุนในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและนโยบาย ต่อต้านการให้หรือ
รับสินบนและการคอร์รัปชั่น
ส�ำหรับปี 2563 นั้น พนักงานทุกคน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุน ได้รับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
ในจริยธรรมธุรกิจด้วยวิธีการให้เข้าร่วมการประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือ
รับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีห่ ลากหลายรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (LearnDi และ Doodi)
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก สามารถเข้าถึงแบบประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการกระท�ำที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องสื่อสารท�ำความเข้าใจให้บุคคลในครอบครัวของตน
(เช่น บิดา มารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรรวมถึงบุตรบุญธรรม) ได้รับทราบเจตนารมณ์ แนวคิด
และหลักส�ำคัญของประมวลจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น อีกด้วย
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3. คณะกรรมการจริิยธรรมธุุรกิิจเปิิดโอกาสให้้พนัักงานสามารถสอบถามข้้อสงสััยต่่างๆ ที่่�ตนได้้พบเห็็นในระหว่่าง
การปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านอีเมล์ ethicclinic@ais.co.th ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา พบว่า
มีการกระท�ำที่เข้าข่ายละเมิดจริยธรรมธุรกิจ 3 ด้านดังนี้
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทาง

1. ความผิดที่เกี่ยวกับการแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตัว โดยทุจริตต่อหน้าที่

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง จึงได้มีการ
ลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำ�ผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ด้วยการตักเตือนด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง
โดยไม่จ่ายค่าชดเชย

2. ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง จึงได้มีการ
ลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำ�ผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

3. ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้อบังคับ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง จึงได้มีการ
ลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำ�ผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ด้วยการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และพ้นสภาพ
การเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ในปี 2563 ผลประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ค้า บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จำ�นวนพนักงาน/บริษัท ที่ ได้รับการสื่อสารหรือฝึกอบรม (ร้อยละ)
การแจ้งผ่านจดหมายหรือ
สื่อประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมฝึกอบรม
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ
การแจ้งผ่านตัวแทนที่ติดต่อกับคู่ค้า

พนักงานเอไอเอส
บริษัทคู่ค้า

100
100

98.96
88.89

ผ่านตัวแทนที่ต้องติดต่อ
กับคู่ค้าเป็นประจำ�

บริษัทย่อย

100

98.96

บริษัทร่วม*

100

100

-

หมายเหตุุ : *บริิษััทร่่วมที่่�เอไอเอสถืือหุ้้�นร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

เอไอเอสตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และเคารพต่ อ สิ ท ธิ เสรีภ าพ และความ
เท่าเทียมกันของบุคคลทุกคน อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการท�ำงานและ
การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเป็นแนวปฎิบัติในการด�ำเนินงานของเอไอเอส
คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business value chain)
ครอบคลุมทั้งเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละกลุ่ม การปฏิบัติต่อ
พนักงาน การใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท�ำใดๆ
ที่ เ ป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งเด็ ด ขาด และการก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ
เรื่อ งการตรวจสอบกิ จ กรรมด� ำ เนิ น งานและการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า น
สิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินธุรกิจ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอไอเอสสอดคล้องตามปฎิญญาสากลว่า
ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ (United Nations Universal
Declaration of Human Rights - UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิพื้นฐานในการท�ำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The
International Labor Organization - ILO) โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
http://sustainability.ais.co.th/th/respect-to-human-rights
ในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ด�ำเนินการรับผิดชอบในการน�ำนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญ
ของบริษัทและก�ำหนดประเด็นการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงร่วม
กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุประเด็นความเสี่ยง รวมทั้ง
วางแผนและด�ำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของของ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปยังตัวแทน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ตลอดสายห่วงโซ่
ธุรกิจของบริษัท
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• เพื่อ เป็ น การส่ ง เสริม และให้ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริษั ท
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ ในประเด็นด้านบรรษัทภิบาท สิทธิมนุษย
ชน และอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน Corporate
Governance Labour and Human Rights, Work Health & Safety
(WHS)ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างแท้จริง ในปี
2563 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำแบบส�ำรวจในประเด็นดังกล่าวให้แก่คธู่ รุ กิจ
ของบริษทั โดยได้รวบรวมไว้ในแบบประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและ
นโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ในการนี้ ได้รับ
ความร่วมมือและการตอบกลับจากคูธ่ รุ กิจ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจ�ำนวน
แบบประเมิ น ที่ ไ ด้ ส ่ ง ออกไปทั้ ง หมด นอกจากนี้ คณะท� ำ งานฯ ยั ง ได้
น�ำผลการตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง
รวมถึงการก�ำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของผู้รับเหมา
เพื่อด�ำเนินการวางแผน ก�ำหนดแนวทางแก้ ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในด้านต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อไป

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น

บริษั ท ยึ ด มั่ น ที่ จ ะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ โปร่ ง ใส และเป็ น ไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่
ทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นนั้นเป็น
ภัยร้ายแรงที่ท�ำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญและพิจารณาก�ำหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ
การคอร์ รั ป ชั่ น เพื่อ เป็ น อี ก หนึ่ ง แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ
ผู ้ บ ริห าร และพนั ก งานของบริษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
อีกทั้ง เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ อันรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
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โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้ใน http://advanc-th.listedcompany.com/
anti_bribery.html
เอไอเอส ได้รบั การรับรองต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวัน
ที่มีมติให้การรับรอง ทั้งนี้ การรับรองเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นการตอกย�้ำและ
แสดงถึงว่าบริษทั และกลุม่ บริษทั ได้นำ� ขัน้ ตอนและหลักการส�ำคัญของแนวปฏิบตั ิ
ของนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั ใิ ช้ ได้ทงั้ หมด
ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานต่างๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อ
การกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
นอกจากนี้ เอไอเอส ได้สื่อสารตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และ
การคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทอื่นใดที่มีอ�ำนาจในการ
ควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์ Social Intranet
การจัดนิทรรศการ การน�ำเข้าไปบรรจุเป็นวาระหนึง่ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท หรือน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในทุกๆ ปี
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและน�ำไปปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับแนวทางที่บริษัทกําหนด
เอไอเอส ได้ จั ด ให้ มี ก ารสื่ อ สารและฝึ ก อบรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแก่ บุ ค ลากร
เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจอย่างแท้จริงเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ เช่น
การอบรมหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รปั ชัน่ แก่พนักงาน
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ที่เข้าใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศ การจัดอบรมหลักสูตร
ทางจริยธรรมธุรกิจผ่านสื่อสารสนเทศ (LearnDi) รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจและการ
ต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชั่นกับคู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงาน
เป็นประจ�ำทุกปี
เอไอเอสได้ประกาศแนวปฎิบัติ “งดรับของขวัญ (No Gift Guideline)”
ในเทศกาลปีใหม่ รวมถึงได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการให้
หรือรับสินบน และการคอร์รัปชั่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของ
ผู ้ บริหารและพนั ก งาน จากคู่ค ้า หรือผู้ที่เ กี่ย วข้องกับธุรกิจ ของบริษัทเพื่อ
เป็นการสร้างมาตรฐานทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ านของบุคลากรโดยมุง่ หวังให้บคุ ลากร
ทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
และเป็นการตอกย�้ำการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การร้ อ งเรีย นและ
แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) ให้มีความเหมาะสมและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่ผรู้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลเบาะแสทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้วย โดย Whistleblowing จะเป็นเครื่องมือในแง่ของการเป็นสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและเป็นช่องทางในการปราบปรามการทุจริต เนื่องจากจะช่วย
แก้ ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่ปัญหานั้นจะบานปลายและอาจเกิดผลกระทบ
ต่อภาพพจน์และฐานะทางการเงินขององค์กรอย่างรุนแรงในภายหลังได้
ในปี 2563 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance”
ผู ้ บ ริหารและพนั ก งานของบริษัทได้เ ข้า ร่วมกิจ กรรมที่ทางองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) รัฐบาลไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 6 กันยายน 2563 และ
9 ธันวาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ ตามล�ำดับ

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอไอเอส
มุ ่ ง มั่ น ที่ เ ปิ ด เผยสารสนเทศ ทั้ ง ที่ เ ป็ น สารสนเทศทางการเงิน และมิ ใ ช่ ท าง
การเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม
และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และซื่อตรงของบริษัท
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ ตั้งอยู่บนหลักส�ำคัญ 3 ประการ คือ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความโปร่งใสและความรับผิดชอบใน
การเปิดเผยสารสนเทศ และความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ
โดยสาระส�ำคัญของนโยบายก�ำหนดตั้งแต่บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารในฐานะโฆษกผู้รับมอบอ�ำนาจ (spokespersons) แนวทางในการ
เปิดเผยสารสนเทศทีม่ สี าระส�ำคัญ การเก็บรักษาความลับของข้อมูล การด�ำเนินการ
เมือ่ มีขา่ วลือหรือการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทผี่ ิดไปจากสภาวะปกติ การขอหยุดพัก
การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว การก�ำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผยแพร่
สารสนเทศก่ อ นประกาศผลประกอบการ และการสื่ อ สารกั บ ผู ้ ล งทุ น ใน
ประเด็นต่างๆ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษกรณีพบการฝ่าฝืนนโยบาย

นโยบายการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เพื่อ ให้ ก ารท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริษั ท หรือ บริษั ท ย่ อ ยกั บ บุ ค คล
ทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และแนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก�ำกับดูแล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและ
ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริษั ท เป็ น ส� ำ คั ญ เอไอเอสจึง ก� ำ หนดให้ มี

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

นโยบายการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีผลบังคับใช้กับการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท หรือบริษัท ย่อยกับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท
ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ย่อย ให้มแี นวปฏิบตั เิ ป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ และประมวล
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท
โดยมี ก ารก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ส่วนงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน มีหน้าทีพ่ ิจารณาความสมเหตุสมผล
ของการท�ำรายการและก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และก�ำหนดให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการหรือที่อาจจะรับทราบการเกิดขึ้น
ของรายการต้องมีหน้าที่แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อน
ตกลงเข้าท�ำรายการ
สาระส�ำคัญของนโยบายมุ่งเน้นให้ในการตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระท�ำโดยถือเสมือนการตกลงท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm’s length Basis) เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท โดยมีการก�ำหนดขั้นตอนในการพิจารณาการเข้าท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และข้อห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่ง
ตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของตนตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารรายงานส่ ว นได้ เ สี ย ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
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นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาและอนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์
ของกรรมการ ผู ้ บ ริห าร และพนั ก งาน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่อ ด� ำ รง
ความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั และบริษัท อินทัช
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นโยบายฉบับนี้มีหัวใจส�ำคัญ
หลักคือการห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทอาศัยข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์
ในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องเอไอเอสและบริษั ท อิ น ทั ช โฮลดิ้ง ส์ จ� ำ กั ด
(มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการสอดคล้องกับข้อก�ำหนดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ ไขล่าสุด) รวมไปถึง
ประกาศฉบับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดครอบคลุมกลุม่
บุคคลต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานนอกจากนี้ยังระบุหน้าที่พิเศษ
ให้กลุม่ บุคคลทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ที่โดยต�ำแหน่งหน้าที่สามารถเข้าไปข้อมูลภายในได้ต้องเปิดเผยการถือครอง
หลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ต่อฝ่าย
ก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการ
ก�ำกับดูแลและความโปร่งใส นอกจากนี้ กลุ่มบุคคลที่บริษัทก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ
ดังกล่าวยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลา สามสิบวัน (30) วัน ก่อนวันที่
เปิดเผยงบการเงินประจ�ำรายไตรมาสและประจ�ำปี (Blackout Period)
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแก้ ไขนโยบายดังกล่าวในประเด็นของการแจ้งการรายงาน
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ จ ากเดิ ม เป็ น การรายงานในรู ป แบบที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
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แนวปฏิบัติการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์

การพัฒนาเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของคนในสังคมปัจจุบัน
คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและ
สือ่ สังคมออนไลน์ หัวใจหลักของแนวปฏิบตั นิ คี้ อื การตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในกิจส่วนตัว
และในหน้าที่การงานโดยปราศจากความระมัดระวัง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการ
ละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ดว้ ย เช่น พนักงานต้องใช้งานอินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ โดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

การปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่นๆ

บริษัทพิจารณาการน�ำหลักปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออก
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้
ตามความเหมาะสมของธุรกิจของเอไอเอสแล้ว โดยปี 2563 มีเรื่องทีบ่ ริษทั ยังไม่
ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี ดังต่อไปนี้
• บริษัทมีกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี โดย
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระคนดังกล่าวเป็น
กรรมการซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระที่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น
ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เป็นกรรมการ
ที่ได้น�ำประสบการณ์ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ในการก�ำหนดยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ที่ http://advanc-th.listedcompany.com/
governance_policy.html
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของเอไอเอส เป็นศูนย์กลาง
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ของบริษัทที่ส�ำคัญเพื่อประกอบ
การตัดสินใจของนักลงทุนและ นักวิเคราะห์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความเข้าใจ ที่ถกู ต้องต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั แก่นักลงทุนเพื่อสะท้อน
มูลค่าของบริษัทอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อการด�ำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม
และส่งเสริมความน่าเชื่อถือของนักลงทุนต่อบริษัท ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์
ได้ก�ำหนดนโยบายการในการเปิดเผย ข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังนี้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
1.เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา และสม�่ำเสมอ
3.ปฏิบัติต่อผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในการ
เข้าถึงข้อมูลโดยไม่เลือกปฏิบัติ
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1.ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่
บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2.ก�ำหนดช่วงเวลางดรับนัดการประชุมหรือตอบค�ำถามเกีย่ วกับผลประกอบการ
(Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศผลประกอบการ
ในทุกไตรมาส
3.ก�ำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ของบริษัท ซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา
30 วัน ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
4.ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทต้องจัดท�ำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา รวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ
บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญทั้งในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อันได้แก่ รายงานประจ�ำปี รายงานผลประกอบการรายไตรมาส
รวมถึงวารสารนักลงทุนและข่าวประชาสัมพันธ์ โดยจัดสรรช่องทางการเปิดเผย

ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อความสะดวกของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ เว็บไซต์
นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ http://investor.ais.co.th/ การจั ด ประชุ ม แถลงผล
ประกอบการรายไตรมาส การเข้ า ร่ ว มงานวั น บริษั ท จดทะเบี ย นพบ
ผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วม
การจั ด ประชุ ม และเดิ น ทางพบนั ก ลงทุ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศทุ ก ไตรมาส
ซึ่ ง ผู ้ บ ริห ารระดั บ สู ง ของบริษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเข้ า พบนั ก ลงทุ น
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งช่องทางอีเมล์และ LINE Business เป็นต้น
นอกจากนี้ ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนัก
ลงทุน (Investor Feedback) เป็นประจ�ำทุกปีเพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา
และปรับปรุงงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ได้โดยตรง
ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02 029 3112/4443
ทางอีเมล์ investor@ais.co.th
ทาง LINE@ ชื่อ @ais_ir
หรือดาวน์โหลด QR Code ด้านขวามือ
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
ต�ำแหน่งในบริษัท
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - 2560

นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 65 ปี

• ประธานกรรมการบริิษััท
• กรรมการอิิสระ
• ประธานกรรมการการพััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�
และก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
3 สิงหาคม 2558
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
8 พฤศจิกายน 2559
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
5 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� 
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริิญญาวิิศวกรรมศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 29/2546

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการพัฒนา
ความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการอิสระ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาความ
เป็นผู้นำ� และก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
สรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวน
กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ปูนซิเมนต์ ไทย
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอสซีบี เท็นเอ็กซ์
กรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภา
2563 - ปัจจุบัน
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
ที่ปรึกษา Kubota Corporation (Japan)   
2554 - 2562
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา
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ไม่มี

ต�ำแหน่งในบริษัท
2562 - ปััจจุุบััน
2551 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2551 - 2562

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
อายุ 65 ปี

• รองประธานกรรมการ
• กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
• กรรมการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
28 มีนาคม 2537
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
26 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Role of the Chairman  Program (RCP) รุ่่�น 21/2552
• Directors Certification  Program (DCP) รุ่่�น 65/2548
• Directors Accreditation Program ((DAP) รุ่่�น 30/2547

กรรมการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน
บมจ. แอดวานซ์์ อิินโฟร์์ เซอร์์วิิส
รองประธานกรรมการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่า
ตอบแทน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไทยคม
2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บมจ. โอสถสภา
กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
2559 - 2560
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2552 - 2554
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยคม
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2560 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
และทรัพยากรมนุษย์ฯ
2559 - 2561
กรรมการ
บจ. โอสถสภา
2559
กรรมการอิสระ
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
กรรมการ
บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
2547 - 2559
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี
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นายประสัณห์ เชื้อพานิช
อายุ 68 ปี

• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบและกำำ�กัับความเสี่่�ยง
• ประธานกรรมการการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
30 มีนาคม 2560
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
3 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
0.00007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาตรีี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 119/2552
• Financial Institution Governance  Program (FGP) รุ่่�น 6/2556
ต�ำแหน่งในบริษัท
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสี่ยง บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
2559 - 2562
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์กรมหาชน
กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับการประเมิน
2563 - ปัจจุบัน
ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการ
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กรรมการ
2562 - ปัจจุบัน
ตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการด้าน
ธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
2560 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559 - 2563
กรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
กระทรวงพาณิชย์
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
อายุ 67 ปี

• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบและกำำ�กัับความเสี่่�ยง
• ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
10 พฤษภาคม 2549
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
14 ปี 7 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• เนติิบััณฑิิต
ส�ำนักลินคอล์น อินน์  ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น 29/2547

การกำ�กับดูแลกิจการ

ต�ำแหน่งในบริษัท
2557 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

งบการเงิน

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ศรี ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
Managing Partner
R&T Asia (Thailand) Limited
2548 - 2557
ผู้บริหาร บจ.ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
2540 - 2551
กรรมการ บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ไม่มี
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

ต�ำแหน่งในบริษัท
2551 - ปัจจุบัน

นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง

นายแอเลน ลิว ยง เคียง

• กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
• กรรมการสรรหาและกำำ�กัับดููแลกิิจการ

• ประธานกรรมการบริิหาร
• กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
• กรรมการพััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

อายุ 60 ปี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
27 มีนาคม 2556
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
7 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาตรีี
บัญชี,  National University of Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-

อายุ 65 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2558 - ปัจจุบัน
Group Chief Corporate Officer
Singapore Telecommunications Ltd.
2551 -  2558
Group Chief Financial Officer
Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
20 มีนาคม 2549
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
14 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโท Science (Management)
Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-

2549 - ปัจจุบัน
2549 - 2551

งบการเงิน

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนา
ความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการบริหาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน
Chief Executive Officer, Group Strategy
and Business Development and Country
Chief Officer Thailand
Singapore Telecommunications Ltd.
2557 - 2562
Chief Executive Officer, Consumer Australia
and  Chief Executive Officer
Optus Pty Limited
Chief Executive Officer, Group Digital Life
2555 - 2557
and Country Chief Officer Singapore
Telecommunications Ltd.
Chief Executive Officer (Singapore)
2549 - 2555
Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่่�น  59/2548
• หลัักสููตร Role of the Chaiman Program (RCP) รุ่่�น 16/2550
ต�ำแหน่งในบริษัท
2557 - ปัจจุบนั

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
อายุ 65 ปี

• ประธานกรรมการตรวจสอบและกำำ�กัับความเสี่่�ยง
• กรรมการสรรหาและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
• กรรมการอิิสระ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
26 มีนาคม 2557
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
6 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ
North Texas State University, สหรัฐอเมริกา

ต�ำแหน่งในบริษัท
2563-ปัจจุบนั

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 – พ.ย.63
ประธานกรรมการ บมจ. ปตท.
รองประธานกรรมการธนาคาร
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2554 - 2555
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
2549 - 2555
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. หลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงไทย

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
คณะกรรมการการก�ำกับและส่งเสริมธุรกิจการ
ประกันภัย (คปภ.)
ประธานกรรมการ บจ. วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์
2541 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
2560 - 2562
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
27 มิิถุุนายน 2557
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
6 ปี 9 เดือน
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
1 กรกฎาคม 2557
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)
0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี

งบการเงิน

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 107/2552

ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

การกำ�กับดูแลกิจการ

2557 – ปัจจุบนั

อายุ 58 ปี

•
•
•
•
•

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน
กรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร/กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
รัักษาการหััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านธุุรกิิจสััมพัันธ์์และองค์์กร
(1 ตุุลาคม 2563)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สาขาการตลาด, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

2555 - 2557
2550 - 2555
2547 - 2550

รักษาการหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการ   กรรมการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม
บมจ. แอดวานซ์์ อินิ โฟร์์ เซอร์์วิสิ
กรรมการ หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการตลาด
บมจ. แอดวานซ์์ อินิ โฟร์์ เซอร์์วิสิ
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
สายงานการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
-ไม่มีประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี
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ต�ำแหน่งในบริษัท
2562 - ปัจจุบัน

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
อายุ 67 ปี

• กรรมการอิิสระ
• กรรมการบริิหาร
• กรรมการการพััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
27 เมษายน 2560
จำำ�นวนปีีที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ:
3 ปีี 7 เดืือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาคณิิตศาสตร์์
De La Salle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น  146/2561
• หลัักสููตร Advanced Corporate Governance Training,
Makati City, Philipines

2560 - ปัจจุบัน
2561 - 2562

กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ iPeople Inc,
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ BPI Family Bank
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ BPI Capital Corporation
2553 - ปััจจุุบััน
กรรมการ Manila Water Company Inc.
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ Ayala Foundation Inc.
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ AC Energy Holding Inc.
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ AC Infrastructure Holding Corp.
กรรมการผู้อ�ำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2553 - 2560
Manila Water Company Inc.
2541 - 2552
กรรมการผู้อ�ำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Globe Telecom Inc.
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

นายฮุย เว็ง ชอง
อายุ 65 ปี

•
•
•
•

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการ
หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านปฏิิบััติิการ
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
27 กรกฎาคม 2560
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
3 ปี 5 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ,  University of Southern California
สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 230/2559

ต�ำแหน่งในบริษัท
2560 – ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2552 - 2553
2549 - 2552

กรรมการและกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2553 - 2556
CEO International
Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี
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ต�ำแหน่งในบริษัท
2563 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน

นายเอนก พนาอภิชน
อายุ 55 ปี

• กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
• กรรมการบริิหาร
• กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
21 มกราคม 2562
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
1 ปี 11  เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 111/2551

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการ
พัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ. ไทยคม
2562 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการทบทวน
กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
กรรมการ บมจ. ไทยคม
2560 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง
กรรมการ บจก. อินทัช มีเดีย
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. ทัชทีวี
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ไม่มี

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
อายุ 44 ปี

• หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโท Management Science and Engineering  Stanford
University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification  Program (DCP)257/2561
• หลัักสููตร Director Accreditation  Program (DAP) 113/2557
• สััมมนาของบริิษััท ไพรซ์์วอเทอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ 2563 เรื่่�อง มาตรฐาน
รายงานการทางการเงิน TFRS9, TFRS15 และ TFRS16
จ�ำนวนชั่วโมง CPD : 7 ชั่วโมง
• สััมมนาหลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
(วตท.30)

ต�ำแหน่งในบริษัท
2561 – ปัจจุบัน
2560 - 2561
2559 - 2560
2556 - 2559

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
-ไม่มีประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี
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นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
อายุ 50 ปี

• หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านทรััพยากรบุุคคล

ต�ำแหน่งในบริษัท
2564 – ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2556 - 2558

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

2554 - 2556

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโท Psychology Counseling Services  Rider University
รัฐนิวเจอร์ซี,  สหรัฐอเมริกา

2547 - 2550

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification  Program (DCP) 244/2560
• หลัักสููตร Board Nomination and   Compensation Program
(BNCP) 9/2562
• หลัักสููตร Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564

2550 - 2554

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

กรรมการ บจก. โคนิเคิล
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากร
บุคคลกลุ่มอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ
บมจ. แม็คกรุ๊ป
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล
บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจ. เซ็นทรัล วัตสัน (ประเทศไทย)
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจ. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
-ไม่มีประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

นายชวิน ชัยวัชราภรณ์

นางสุวิมล กุลาเลิศ

นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร

นายเตชะหัทย์ เหมะกุล

• เลขานุุการบริิษััทและหััวหน้้าหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
กิจการองค์กร

• หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน

• หััวหน้้าฝ่่ายงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และกำำ�กัับดููแล
การปฏิบัติงาน

• หััวหน้้าฝ่่ายงานบััญชีี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่
3 มกราคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่
1 มกราคม 2542
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
0.0012
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่
1 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
0.0003
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่
1 มกราคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโท กฎหมาย, มหาวิิทยาลััยเพนซิิลวาเนีีย, สหรััฐอเมริิกา

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโท MBA Track Management Information  System,
Oklahoma City University, สหรัฐอเมริกา
• คุุณวุุฒิิทางวิิชาชีีพ
- Certified  Public  Accountant (2528)
- Certified Internal  Auditor (2543)
- Certificate in Risk Management Assurance (2556)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโท Technology Management,  Washington State
University, สหรัฐอเมริกา
• ปริิญญาโท การเงิิน   จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ, สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์

อายุ 48 ปี

อายุ 60 ปี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลัักสููตร C-Seminar-Anti Corruption, Seminar 1/2559
• หลัักสููตร Role of the Compensation Committee
(RCC 19/2557)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP 192/2557)
• หลัักสููตร Company and Board Reporting Program (CRP
6/2556, BRP 11/2556)
• หลัักสููตรการต่่อต้้านการทุุจริิต สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร (ACEP 10/2557)
• หลัักสููตรผู้้�ปฏิิบััติิงานเลขานุุการ บริิษััท (FPCS 29/2557)
• หลัักสููตรเลขานุุการบริิษััท (CSP) รุ่่�น 51/2556
ต�ำแหน่งในบริษัท
2562 – ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2553 - 2556
2546 - 2553

หัวหน้าหน่วยงานก�ำกับดูแลกิจการองค์กร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
เลขานุการบริษัท
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
Associate บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยม

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification  Program (DCP) รุ่่�น 136/2553
ต�ำแหน่งในบริษัท
2542 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

หัวหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
วิทยากรด้านตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์พิเศษด้านตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
-ไม่มี-

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
-ไม่มี-

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

อายุ 45 ปี

อายุ 46 ปี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ต�ำแหน่งในบริษัท
2560 - ปัจจุบัน
2558 - 2560
2556 - 2558
2554 - 2556
2551 - 2554

หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์
และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ ส่วนงานนักลงทุน
สัมพันธ์และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัท
2558 - ปัจจุบัน

หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
-ไม่มีประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Risk Management Program 2019
• สััมมนาของบริิษััท ไพรซ์์วอเทอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ 2563 เรื่่�อง มาตรฐาน
รายงานการทางการเงิน TFRS9 , TFRS15 และ TFRS16
จ�ำนวนชั่วโมง CPD : 7 ชั่วโมง
• สััมมนาของบริิษััท NYC Management Co., Ltd. 2563
เรื่องปัญหาหัก ณ ที่จ่ายปี 63 และ e-witholding tax
จ�ำนวนชั่วโมง CPD : 7 ชั่วโมง

ไม่มี

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
-ไม่มีประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพัฒนา
ความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ประธานกรรมการบริหาร
นายแอเลน ลิว ยง เคียง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
(รักษาการ)
สายงานบริหาร
กลุ่มลูกค้าทั่วไป

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านการเงิน
นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
สายงานบริหาร
กลุ่มลูกค้าองค์กร

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สายงานบริหาร
เทคโนโลยี

กรรมการผู้อ�ำนวยการ/หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านปฏับติการ
นายฮุย เว็ง ชอง

สายงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยธุรกิจพัฒนา
ธุรกิจใหม่

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านทรัพยากรบุคคล
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

หน่วยธุรกิจบริหารลูกค้า
และการบริการใหม่

หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
นางสุวิมล กุลาเลิศ

หน่วยธุรกิจ
ปฏิบัติการภูมิภาค

ฝ่ายงานบริหารธุรกิจ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย
รายชื่อ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำ�กับความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

นายกานต์ ตระกูลฮุน

ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

-

-

ประธานและกรรมการอิสระ

-

-

นายสมประสงค์ บุญยะชัย 1)

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

-

-

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

นายประสัณห์ เชื้อพานิช 2)

กรรมการอิสระ   

กรรมการอิสระ   

-

-

ประธานและกรรมการอิสระ

-

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ 1)

กรรมการอิสระ   

กรรมการอิสระ   

ประธานและกรรมการอิสระ

-

-

-

นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง 1) 2)

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

-

-

นายแอเลน ลิว ยง เคียง 1)

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

-

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

ประธานและกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 1) 2)

กรรมการอิสระ

ประธานและกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ   

-

-

-

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ 1) 2)

กรรมการอิสระ

-

-

กรรมการอิสระ

-

กรรมการอิสระ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 1)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายฮุย เว็ง ชอง 1)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

-

-

นายเอนก พนาอภิชน 1) 2)

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

-

-

-

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

หมายเหตุ
1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายแอเลน ลิว ยง เคียง นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ นายเอนก พนาอภิชน นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ และ นายฮุย เว็ง ชอง เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม
รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย นายเฆราร์โด ซี อลบาซา จูเนียร์ นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง และ นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รายละเอียดปรากฎตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
3) ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระได้้ที่่� https://advanc-th.listedcompany.com/misc/cg/20171122-advanc-qualification-independent-th.pdf  โดยเอไอเอสกำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระเข้้มข้้นกว่่าที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2563
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

5. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

31/12/2563

31/12/2562

31/12/2563

31/12/2562

31/12/2563

31/12/2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31/12/2563

31/12/2562

-

31/12/2562

31/12/2563

-

31/12/2563

31/12/2562

-

31/12/2562

31/12/2563

-

-

31/12/2563

31/12/2562

-

31/12/2562

31/12/2563

LDI
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2562

ADV
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2563

YPC
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2562

TMC
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2563

CSL
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2562

ADD
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2563

ABN
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2562

-

FXL
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2563

2,000
-

MMT
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2562

2,000
-

WDS
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2563

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

AIN
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2562

-

SBN
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2563

-

AMC
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2562

-

AMP
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2563

-

ACC
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2562

-

ADC
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2563

31/12/2562

-

DPC
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2562

31/12/2563

1. นายกานต์ ตระกูลฮุน
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
คู่สมรส

AWN
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31/12/2563

31/12/2562

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (หน่วย)

31/12/2563

ADVANC
หุ้นสามัญ (หุ้น)

รายชื่อ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายแอเลน ลิว ยง เคียง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายเฆราร์โด ซี บลาซา จูเนียร์
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายเอนก พนาอภิชน
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์

87,390

119,588

219,652

187,454

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายฮุย เว็ง ชอง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร 1)
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3,863
-

20,177
-

-

-

126,554
-

111,613
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

4,246

20,945

73,254

56,555

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15. นายเตชะหัทย์ เหมะกุล 2)
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุุ

1) ดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษาโดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม - 31 ธัันวาคม 2563
2) หััวหน้้าฝ่่ายงานบััญชีี
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ข้อมูลสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
รายชื่อ

คณะกรรมการ
บริษัท

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่จัดประชุม 1)
คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำ�กับความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพัฒนาความเป็น
ผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น

นายกานต์ ตระกูลฮุน

11/11

-

-

7/7

-

-

1/1

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

11/11

-

-

-

4/4

-

1/1

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

10/11

13/13

-

-

4/4

-

1/1

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

11/11

13/13

5/5

-

-

-

1/1

นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง

11/11

-

5/5

-

-

-

-

นายแอเลน ลิว ยง เคียง

9/11

-

-

7/7

-

12/12

-

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย   

11/11

13/13

5/5

-

-

-

1/1

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์

11/11

-

-

7/7

12/12

-

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์

11/11

-

-

-

4/4

12/12

1/1

นายฮุย เว็ง ชอง

11/11

-

-

-

-

-

1/1

นายเอนก พนาอภิชน

11/11

-

-

-

-

12/12

1/1

หมายเหตุ
1) จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม นับรวมถึงเข้าร่วมด้วยการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์และผ่านวิดีโอ
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ผู้บริหาร
นอกจากคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแล้ ว เอไอเอส
ก�ำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
1.นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร
			ด้้านธุุรกิิจสััมพัันธ์์และองค์์กร
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการ หััวหน้้า
2.นายฮุุย เว็็ง ชอง
คณะผู้้�บริิหารด้้านปฏิิบััติิการ
3.นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน
4.นางสาวกานติิมา เลอเลิิศยุุติิธรรม	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหาร
ด้านทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร

เอไอเอสมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ โดยสอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและ
บริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะค�ำนึงถึงความ
เป็นธรรมและเหมาะสมส�ำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดย
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน
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คณะกรรมการพััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�พิิจารณา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิิน ให้้แก่่
กรรมการบริิษััท กรรมการชุุดย่่อย ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร รวมถึึงผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงที่่�มีีหน้้าที่่�รายงานตรงต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร โดยในการพิิจารณา
นอกจากนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนที่่�กล่่าวไว้้ข้า้ งต้้นแล้้ว จะมีีการนำำ�ผลสำำ�รวจ
ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�จััดทำำ�โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา
ทั้ ง นี้ ส� ำ หรั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย คณะกรรมการ
พั ฒ นาความเป็ น ผู ้ น� ำ และก� ำ หนดค่ า ตอบแทนจะน� ำ เข้ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษั ท เพื่อ ขอมติ เ ห็ น ชอบ และที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่อ
ขออนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินส�ำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ที่ ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 6 ราย รวมจ�ำนวนเงิน 28.42 ล้านบาท โดยจ่าย
จากผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และมีการพิจารณาจัดสรร
ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 23 กรกฎาคม 2563 ทั้้�งนี้้� นโยบายการ
จ่่ายค่่าตอบแทนดัังกล่่าว บริิษัทั ใช้้หลัักเกณฑ์์เดิิมตั้้�งแต่่ปีี 2558 และค่่าตอบแทน
ที่่�จััดสรรอยู่่�ภายในกรอบของวงเงิิน อัันประกอบด้้วย ค่่าตอบแทนรายเดืือน
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจ�ำปี 2563
กรรมการ

ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัส

• ประธานกรรมการบริษัท

300,000

x

√

• กรรมการ

75,000

25,000

√

25,000

25,000

√

x

25,000

√

10,000

25,000

√

x

25,000

√

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำ�กับ
ความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

หมายเหตุ :
1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม ในฐานะประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 6 ราย ในปี 2563 มีดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

โบนัส
(บาท)

ค่าตอบแทนอื่นๆ

นายกานต์  ตระกูลฮุน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่า
ตอบแทน

3,600,000

-

3,160,000

-

นายสมประสงค์ บุณยะชัย

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

900,000

600,000

2,253,600

-

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกำ�กับความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ

1,200,000

1,125,000

3,160,000

-

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
- กรรมการตรวจสอบและกำ�กับความเสี่ยง

1,020,000

1,075,000

2,299,000

-

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบและกำ�กับความเสี่ยง

1,020,000

800,000

2,299,000

-

นายเฆราร์โด ซี อบลาซา จูเนียร์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร

900,000

750,000

2,263,600

-

8,640,000

4,350,000

15,435,200

-

รวม1)

หมายเหตุ
1) ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฎตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2563 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2563 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ด้วย
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งกรรมการได้รับจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทน
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท และตอบแทนผลงาน
ที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ท�ำการ
ทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกปี โดยการก�ำหนด
ระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

• ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลส�ำเร็จของเป้าหมาย
ตามกลยุทธ์ของบริษัท
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านจะอยูบ่ นพื้นฐานของตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินงาน (Balanced Scorecard) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดทางด้านผล
ตอบแทนทางการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้
และเติบโต

การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ผลประโยชน์อื่นและผลประโยชน์พิเศษ

• การบริห ารค่ า ตอบแทนให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อท�ำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดี
มีฝีมือ ให้มาท�ำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
• การเชื่อมโยงสัดส่ว นระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติง านอย่างมี
นัยส�ำคัญ ส�ำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการให้ ผ ลประโยชน์ อื่ น และผลประโยชน์ พิเ ศษ
คือการสร้างความมัน่ คงปลอดภัยให้กบั พนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงาน
สูงอายุ ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายก�ำหนด

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

โบนัสตามผลงาน

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ดังนี้
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่
ผลประโยชน์

เงินเดือน

+
ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน

การบริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือ
หุ้น

• การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมกับแผนการด�ำเนินงาน
ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษัท และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
• การสร้างความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความส�ำเร็จที่ตั้งขึน้ มีความเหมาะสมกับ
ขีดความสามารถในการด�ำเนินงานของบริษัท เป้าหมายของบริษัท และระดับ
ผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

โบนัสตามผลงาน

เงินเดือน

ค่าตอบแทนระยะยาว

ระดั บ ของค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ เป็ น ไปตามหน้ า ที่ ความรั บ ผิด ชอบตาม
ต�ำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความช�ำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งท�ำการ
จ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี จากการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความส�ำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบ
กับแผนงานประจ�ำปีที่ได้กำ� หนดไว้ โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน
ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เงินโบนัสตามผลงานนีจ้ ะผูกกับดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จ (KPI)
ประจ�ำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน�้ำหนักตาม
ความส�ำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ
บริษัทและของพนักงานรายบุคคล

ค่าตอบแทนระยะยาว

ค่าตอบแทนระยะยาว เป็นรูปแบบค่าตอบแทนที่ส่งเสริมการสร้างการเติบโต
ของธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการรักษาต�ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารทีส่ ำ� คัญโดยเน้นให้เกิดผลประกอบการทีด่ ขี องบริษทั และมีการตัดสินใจ
ทางธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น การให้ผลตอบแทนจะพิจารณา
จากมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท(Economic Profit) มูลค่าผลตอบแทนต่อ
ผู้ถือหุ้นทั้งในเชิงมูลค่ารวม (Absolute total shareholder return) และมูลค่า
ในเชิงเปรียบเทียบ (Relative total shareholder return)การค�ำนวณผลตอบแทน
จะพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานในกรอบเวลา 3 ปี และทยอยจ่ายผลตอบ
แทนออกไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนอาจมีการเรียกคืนหรืองดจ่าย
(Clawback policy) ในกรณีที่มีการกระท�ำผิดทางวินัยการลาออกหรือการ
เลิกจ้าง
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การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
CEO

ผู้บริหาร

เงินเดือน (Base Salary)

/

/

พนักงานทุก
คน
/

ผลประโยชน์ (benefits)

/

/

เงินโบนัสตามผลงาน
(Performance Bonus)

/

/

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและ
หุ้น (Value-Sharing Cash/
Equity)

/

/

รูปแบบการจ่าย

จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการค่าตอบแทน

เงินสด แก่พนักงานทุกคน

จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และตอบแทนการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามตำ�แหน่งงาน

/

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ประกันภัยและประกันชีวิต

สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน

/

เงินสด แก่พนักงานทุกคน

เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำ�เร็จของผลงานที่ได้กำ�หนดไว้ประจำ�แต่ละปี

เงินสด แก่ผู้บริหาร

ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจ
ของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เพือ่ เป็นแรงเสริม
ให้บริษทั เกิดการเจริญเติบโตทีย่ ง่ั ยืน และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับผู้ถือหุ้น

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่
ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�ำนวน 4 ราย เท่ากับ 74.96* ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสตามผลงาน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ
*ค่่าตอบแทน 74.96 ล้้านบาท รวมค่่าตอบแทนคุุณวีีรวััฒน์์ เกีียรติิพงษ์์ถาวร ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านธุุรกิิจสััมพัันธ์์และองค์์กร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - 30 กัันยายน 2563

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ

บริษัทได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Performance Share Plan) ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารเป็นจ�ำนวน 5 ครั้ง ในระหว่างปี 2556 – 2560 โดยผู้บริหารตามค�ำนิยาม
ของส�ำนักงาน กลต. ได้รับใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีรายชื่อและจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับดังต่อไปนี้

1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
2. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร
3. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุตธิ รรม

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

ปี 2560

%

ปี 2559

%

ปี 2558

%

ปี 2557

%

ปี 2556

%

รวม

88,700
44,300
44,300

6.3
3.1
3.1

56,800
30,200
33,200

6.87
3.65
4.01

51,600
30,174
0

5.92
3.46
n/a

29,816
27,116
0

4.38
3.99
n/a

19,824
19,864
0

4.89
4.90
n/a

246,740
151,654
77,500

หมายเหตุ : % เป็นสัดส่วนของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ นายเอนก พนาอภิชน นายฮุย เว็ง ชอง กรรมการ
สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง และก�ำหนดนโยบายให้มีจ�ำนวนกรรมการที่เป็นไปตามสัดส่วน
อย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีอ�ำนาจควบคุม (Controlling
shareholders) โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้
1. ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และข้ อ บั ง คั บ
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท และ
ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท
และผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาอนุมตั ริ ายการทีส่ ำ� คัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซือ้ ขาย
ทรัพย์สิน ฯลฯ และการด�ำเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�ำหนด
4. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด และแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
5. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่าง
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สม�่ำเสมอ และก�ำหนดค่าตอบแทน
6. รั บ ผิด ชอบต่ อ ผลประกอบการและการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยบริห าร
ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. ด�ำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และ
การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสีย่ ง การรายงานทางการเงิน และ
การติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัท
9. ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจ�ำปี และครอบคลุมใน
เรื่องส�ำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความส�ำคัญไว้เป็นอ�ำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อ เอไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ
- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการ
ชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

-

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายเงินลงทุน
นโยบายที่ส�ำคัญ
การตกลงเข้าท�ำสัญญาที่ส�ำคัญ
การฟ้องร้อง และด�ำเนินคดีที่ส�ำคัญ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของเอไอเอส ทั้งนี้ ในการก�ำกับดูแล กรรมการ
จะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่อ
อย่ า งมี เ หตุ ผลว่ า จะเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ เอไอเอสและผู ้ ถื อ หุ ้ น ขณะที่
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการน�ำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของเอไอเอส
ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ตลอดจนบริห ารจั ด การงานประจ� ำ วั น และ
ธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

การแบ่งแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสม โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
เพือ่ ให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจที่เหมาะสม
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บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

• เป็นผู้นำ�ของคณะกรรมการบริษัท
• ทำ�หน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือ
หุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทกำ�หนดวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
• สนันสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒธรรม
องค์กรที่มีจริยธรรม และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• สนันสนุนให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ
ระหว่างการประชุม
• เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี
รวมถึงการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติการแต่งตั้ง
เลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงพิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายจัดการ
และผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน หรือมี
ข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
3. ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• กำ�หนดและจัดทำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณ
และตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบ
ประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความ
ก้าวหน้าเป็นประจำ�
• บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจของบริษัท
• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทาง
กลยุทธ์ของบริษัท
• เสริมสร้างศักยภาพและรักษาทีมผู้บริหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิผล
ตลอดจนระบุและสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ เพื่อให้การสืบทอด
ตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
• ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี
จากส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
5. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการ
ปฏิบตั งิ าน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง
ประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
เพื่อสอบทานถึงข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
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งบการเงิน

6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงาน
ตรวจสอบภายในประจ�ำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชี
7. จั ด ให้ มี ก ารสอบทานคุ ณ ภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดย
ผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุก 5 ปี (Independent
Quality Assessment Review)
8. สอบทานให้ บ ริษั ท มี ร ะบบบริห ารความเสี่ ย ง (Risk Management)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการ
ก�ำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม โดยด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กลั่ น กรองกรอบโครงสร้ า งการบริห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร
(Enterprise Risk Management Framework) ที่ส�ำคัญได้แก่
นโยบาย ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถ
ในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของ
ผลการปฏิบตั งิ านทีย่ อมรับได้ (Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท
(ข) กลั่นกรองและให้ค�ำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแล
ความเสีย่ งในภาพรวม ให้มกี ารประเมิน ติดตาม และรายงานความเสีย่ ง
รวมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ
(ค) ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการน�ำความเสี่ยงไปบริหาร
ในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บริษทั พัฒนาไปสูค่ วามยัง่ ยืนถาวร โดยการก�ำกับ
ดูแลให้การด�ำเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทสอดคล้องกัน รวมทั้ง
ให้พิจารณาความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
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9. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
11. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�ำ
ผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณา
ผลการสอบสวนของบริษทั ทุกไตรมาส อีกทัง้ เป็นช่องทางหนึง่ ของบริษทั ใน
การรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�ำผิด
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการ
จัดท�ำและปรับปรุงแก้ ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�ำผิด
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
12. ก�ำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการ
คอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย
และจริยธรรมที่ก�ำหนดไว้
13. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงโดยเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพีย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน และ
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขต
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
14. ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับ
พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของบริษัทได้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชี
ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
15. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง
และเสนอข้อเสนอแนะที่จ�ำเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ
4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง รายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษั ท เพื่อ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบ
ควบคุมภายใน
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(3) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำนั้น
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ำกับความเสี่ยง มีอ�ำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องจ�ำเป็น
17. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือค�ำแนะน�ำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ตามความจ�ำเป็น
18. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสีย่ ง ด้วยตนเองทัง้ ในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคลเป็นประจ�ำ
ทุกปี
19. พิจารณาสอบทานของกฎบัตรนีเ้ ป็นประจ�ำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากมีความจ�ำเป็น
20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน

1. ก�ำหนดค่าตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ในแต่ละปี
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
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2. จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติและ/หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินโบนัสประจ�ำปีตามผลตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านและ
พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�ำปี
4. พิจารณาและอนุมตั โิ ครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive
Plan) รวมถึงแนวทางปฎิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อก�ำหนดเงินโบนัส
ประจ�ำปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long
Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้ง
ผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
6. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจ�ำปีให้กับกรรมการของบริษัท
7. รายงานนโยบายด้ า นค่ า ตอบแทนกรรมการ หลั ก การ/เหตุ ผ ล และ
วัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประเมินและก�ำหนดผู้สืบทอด
ต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่ง
รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็น
ประจ�ำทุกปี
9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดท�ำนโยบายแผนการสืบทอด
ต�ำแหน่งส�ำหรับต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
10. ท�ำหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูง
11. ว่าจ้างทีป่ รึกษาหรือบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค�ำแนะน�ำ
ตามความจ�ำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
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12. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้ค�ำชี้แจงตอบค�ำถามใดๆ เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็น
ประจ�ำ รวมทั้งประเด็นส�ำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
15. มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมา
ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
16. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ใดหรือตามอ�ำนาจและความรับผิดชอบ ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ

1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท
2. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั พิจารณา
ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ทุกๆ ปี รวมทัง้ เสนอปรับปรุง
แก้ ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่
เหมาะสมที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการด�ำเนินงาน และงบประมาณทีเ่ พียง
พอ ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

2. เสนอประเด็นส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. สอบทานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายและกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการพั ฒ นา
สู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ให้ ค� ำ ปรึก ษาและสนั บ สนุ น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห ารอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5. รายงานผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาสู ่ ค วามยั่ ง ยื น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
6. สอบทานและให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายงานการพั ฒ นาสู ่ ค วามยั่ ง ยื น
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ก�ำกับดูแลปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
8. การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

1. ก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ�ำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. บริหารการด�ำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ได้วางไว้
3. ก�ำกับและติดตามผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั และรายงาน
ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่าย
เงินปันผลของบริษัท
6. พิจ ารณาสอบทานและอนุ มั ติ ร ายการเกี่ ย วกั บ การลงทุ น และจ� ำ หน่ า ย
ทรั พ ย์ สิ น การบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การเงิน และการบริห ารเงิน
การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายใน
ขอบเขตอ�ำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ด�ำเนินการไว้แล้ว
8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�ำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตาม
ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของ
คณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอ�ำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับ
ของบริษัท และตามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง
9. ว่าจ้างทีป่ รึกษาหรือบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค�ำแนะน�ำ
ตามความจ�ำเป็น
10. มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมา
ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จ�ำเป็น
11. รายงานผลการปฏิ บัติงานที่ส� ำ คัญ ของคณะกรรมการบริหารให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาสในวาระการรายงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร
เป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ อาจท�ำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
13. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ใด หรือตามอ�ำนาจและความรับผิดชอบ ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของ
บริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ พิจารณาองค์ประกอบความ
เหมาะรวมประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต,
ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และประสบการณ์, ประวัติการกระท�ำ
ผิดทางกฎหมาย, องค์ประกอบของความเป็นอิสระ, ทิศทางการด�ำเนิน
ธุรกิจ, และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปรียบ
เทียบกับทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดท�ำเป็น
ตาราง Board Skill Matrix เพื่อก�ำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
ที่ต้องการเป็นประจ�ำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา
และก�ำกับดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายจากที่มาในการ
เสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท, การเสนอชื่อบุคคล
โดยผูถ้ อื หุน้ , บริษทั ทีป่ รึกษาภายนอก, และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น
3. ในการพิจ ารณาแต่ ง ตั้ ง กรรมการเดิ ม เป็ น กรรมการต่ อ อี ก วาระหนึ่ ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่ง
รวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการ
ประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั โดยหากเป็น
กรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตัง้ กรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และด�ำเนินการโดยผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ โดยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือก
ตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้น
เท่ากับหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการ
เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระ
ออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ทั้ ง นี้ เอไอเอสเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ ้ น มี ส ่ ว นร่ ว มในการเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุด
รอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของเอไอเอส โดยในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
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การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงจัดท�ำแผน
การสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) โดยมีหลักในการพิจารณาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายในและภายนอกองค์กร และอาจพิจารณาว่าจ้างทีป่ รึกษา
อิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว
แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) รองรับผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกงานขึ้นไป โดยมีการระบุผู้ที่จะท�ำหน้าที่แทน พร้อมทั้ง
จัดให้มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรในล�ำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการขึ้นไปด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวด้วย
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
และก�ำหนดค่าตอบแทนได้น�ำเสนอแผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท

(1) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท
ก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
และกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่อีกได้
(2) กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบ
วาระออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
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ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง

(1) คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือก
กลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ ส�ำหรับผู้ที่ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา
9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระ
ของกรรมการท่านนั้นเป็นประจ�ำทุกปี
(2) กรรมการที่ ป ระสงค์ จ ะลาออกก่ อ นครบวาระต้ อ งยื่ น หนั ง สื อ ลาออก
ต่อประธานกรรมการบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริษัท
ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
กรรมการที่ลาออก ก�ำหนดให้ด�ำรงต�ำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงคนนั้นลาออก
ในกรณี ที่ ก รรมการตรวจสอบและก� ำ กั บ ความเสี่ ย งพ้ น จากต� ำ แหน่ ง
ทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
ยังคงต้องอยู่รักษาการในต�ำแหน่งเพียงเท่าที่จ�ำเป็นจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

(1) ให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ
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(2) นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอื่นๆ พ้นจาก
ต�ำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย หรือ
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง

บุคลากร
ส�ำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีการบันทึกค่าตอบแทนรวมของบุคลากร
ประกอบด้วยเงินเดือนโบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวนทั้งสิ้น
8,445 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อย มีพนักงาน
ทัง้ สิ้น 14,103 คน (รวมพนักงานสัญญาจ้าง) โดยมีสดั ส่วนพนักงานทีเ่ ข้าร่วม
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพคิดเป็นร้อยละ 52.43 ต่อจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด โดย
สามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้
สายงานหลัก
สายงานปฏิบัติการภูมิภาค
สายงานลูกค้าสัมพันธ์
สายงานเทคโนโลยีโครงข่าย
และสารสนเทศ
สายงานลูกค้าทั่วไป
สายงานลูกค้าองค์กร
สายงานธุรกิจฟิกซ์บรอดแบรนด์
สายงานการเงิน
สายงานทรัพยากรบุคคล
สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่
สายงานอื่นๆ
รวม

จำ�นวนพนักงาน
3,382
3,155
2,306
1,850
2,020
441
408
239
109
193
14,103
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บริษัทและบริษัทย่อย มีแนวทางการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดย
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั้งไทยและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเดินสาย
แนะน�ำองค์กร เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาทีม่ คี วามสามารถเฉพาะทางเข้ามาร่วมงาน
กับเอไอเอสเพื่อผลักดันแนวคิดและธุรกิจใหม่ๆ และเพื่อรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ เอไอเอสให้ความส�ำคัญกับการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ
ส�ำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยพนักงานจ�ำเป็นที่จะได้รับค�ำแนะน�ำจาก
หัวหน้างานและก�ำหนดเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาบุคลากรกลุ่มนั้นเพื่อให้เข้ากับ
“AIS career framework”

การพัฒนาบุคลากร

ในส่ ว นของการพั ฒ นาบุ ค ลากร เอไอเอสได้ จั ด ให้ มี ส ่ ว นงาน เอไอเอส
อะคาเดมี่ (AIS Academy) และ Technical Knowledge Management
(“TKM”) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์
(LearnDi platform) และออฟไลน์ (Conventional Classroom) รวมไป
ถึงการส่งเสริมการอ่านของพนักงานผ่าน (ReadDi platform) โดยมีการ
ปรับกลยุทธ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดทั้งปี โดยเน้นการ Reskill และ Up-skill
บุคลากรภายในองค์กร ดังนี้ 1. จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย
(i.e. RPA, 5G, ISO 22301: Business Continuity Management System
(“BCMS”)) เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทและพัฒนาขีดความสามารถ
ใหม่ๆ (New Abilities) ของพนักงาน 2. ก�ำหนดให้พนักงานมีแผนการ
พัฒนาตัวเอง 3. ก�ำหนดแผนการพัฒนาผู้น�ำในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญๆ 4. ร่วม
มือกับองค์กรภายนอกพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อยกระดับความรู้และพัฒนา
ทักษะ (i.e. หลักสูตร 5G แบบ Technical & Non-technical) รวมไปถึง

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

พัฒนามาตรฐานการท�ำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (i.e. ISO 27001:
2013 - Information Security Management System) 5. ก�ำหนดให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ชัดเจนและเชื่อถือได้
ทั้งนี้ ข้อมูล “การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม” สามารถศึกษาได้จาก
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2563

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ
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เลขานุการบริษัท คือ นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึ ง เป็ น ที่ ป รึก ษาให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ก รรมการในการปฎิ บั ติ ต ามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการประสาน
งานให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการตลอดจนปฎิบัติหน้าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง

ในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทก�ำหนดให้มีนโยบายด้านค่าตอบแทน
ที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทมีการพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานและสามารถ
แข่งขันได้ภายในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มสี วัสดิการแก่กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน อาทิเช่น ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เงินช่วยเหลือ
กรณีพิธีศพ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ เป็นต้น

หัวหน้าหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน คือ นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร
ซึ่งมีหน้าที่ก�ำกับดูแลในฐานะบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายบริษัท
มหาชนจ�ำกัด

การสื่อสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างพนักงาน

ทั้ ง นี้ ข ้ อ มู ล ประวั ติ แ ละรายละเอี ย ดของเลขานุ ก ารบริษั ท และหั ว หน้ า
หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน ปรากฎตามหั ว ข้ อ ประวั ติ ก รรมการ
และผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษั ท ได้ ส ่ ง เสริม ให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ชั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างกัน ผ่านการสื่อสารและส่งเสริมให้มีความเป็นธรรมภายในองค์กร
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบสื่อสารภายในที่มีคุณภาพ
และมีชอ่ งทาง (i.e. MS Team) เพียงพอต่อการเข้าถึง สือ่ สารของพนักงานทุก
ระดับ อาทิเช่น AIS DiGi, Pod Cast, สารถึงพนักงาน “From the Desk of
CEO”, help me please รวมไปถึงการสื่อสารข้อมูลผ่านทาง SMS อีเมล์ หรือ
ตัวแทนการสื่อสารข้อมูล (People Champion) ของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีของบริษัท
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำ�ปีและค่าสอบทานงบการ
เงินรวมรายไตรมาสของบริษัท (บาท)
รวม (บาท)

1,714,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)

8,913,900

712,000
2,426,000

ค่าสอบบัญชีปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็น
ค่ า สอบทานมู ล ค่ า ใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามั ญ ครั้ ง ที่ 5 จ� ำ นวน
30,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense)
จ�ำนวน 195,002 บาท
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จำ�นวนบริษัทย่อย (บริษัท)

18

*ระหว่างปี 2563 มีการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยชื่อ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
(ADC) และมีการจัดตั้งบริษัท เลิร์นดิ จ�ำกัด จึงมีค่าสอบบัญชี 18 บริษัท

ค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอืน่ (Non-audit
fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม
และอื่นๆ รวม 961,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket
expense) จ�ำนวน 491,429 บาท ให้แก่สำ� นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
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การควบคุมภายใน
เอไอเอสสร้างระบบการควบคุมภายในขึ้นอย่างรัดกุมตามกรอบการควบคุมภายใน
แบบบูรณาการ หรือ COSO Internal Control - Integrated Framework 2013
(COSO 2013) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ช่ ว ยให้ บ ริษั ท บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส� ำ คั ญ ด้ า น
การด�ำเนินงาน การรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถสนับสนุนและปรับปรุงผลการด�ำเนินงานให้ดขี ึ้น และปกป้อง
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
3 ท่ า น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย คณะกรรมการบริษั ท ได้ ป ระเมิ น ระบบการ
ควบคุ ม ภายในของเอไอเอสตามแบบประเมิ น ของส� ำ นั ก งานก� ำ กั บ หลั ก
ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ที่ ฝ ่ า ยจั ด การจั ด ท� ำเอกสารหลั ก
ฐานของกิ จ กรรมการควบคุ ม ภายในประกอบไว้ แ ล้ ว รวมถึ ง ได้ พิจ ารณา
จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง สรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ
5 องค์ ป ระกอบ คื อ การควบคุ ม ภายในองค์ ก ร การประเมิ น ความเสี่ ย ง
การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศและ การสื่่�อสารข้้อมููล และระบบ
การติิดตาม คณะกรรมการบริิษััทเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของเอไอเอส
มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยเอไอเอสได้จดั ให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะ
ด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ บริษทั มีระบบควบคุมภายใน
ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยให้สามารถป้องกัน
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ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายใน
ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
แล้วเช่นกัน
นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในกลุ่มเอไอเอส
ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของผูส้ อบบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงระบุและ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ าน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ผู้้�สอบบััญชีี ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�ง
เป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการ
ทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจ
ละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซง
การควบคุุมภายใน รวมทั้้�งได้้ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์
แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการ
ควบคุุมภายในของกลุ่่�มเอไอเอส จากการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�สอบบััญชีี ผู้้�สอบบััญชีี
แสดงความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขต่่องบการเงิิน

โดยในปี 2563 การด�ำเนินกิจกรรมควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
• เอไอเอสยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนด นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ประมวลจริยธรรมธุรกิจ
และ นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้กรรมการ
ผู ้ บ ริห าร พนั ก งาน ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต
ความรับผิดชอบ และด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตาม
กฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่
และมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ซึง่ มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เป็นประธาน ท�ำหน้าทีร่ ณรงค์ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจให้ผบู้ ริหารพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพนักงาน Outsource และกลุ่มคู่ค้า อีกทั้งได้จัดให้
มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ
และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น เป็นประจ�ำทุกปี
ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และ 5 ตามล�ำดับ
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นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ นโยบายการ
ให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�ำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (เดิมชื่อ
“นโยบายการรับแจ้งข้อมูลการกระท�ำผิดและการท�ำทุจริต การสอบสวนและ
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล”) รวมทั้งบริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติการให้ข้อมูล
การทุจริต การกระท�ำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายดังกล่าว โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง เพื่อก�ำหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน และเป็น
แนวปฏิบตั ใิ นการรับแจ้งข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ การคุม้ ครอง
ผู้ให้ข้อมูล รวมถึงการสอบข้อเท็จจริง และการลงโทษผู้กระท�ำผิด
• คณะกรรมการบริษัท ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่งมีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทีห่ ลากหลาย
โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมีองค์คณะที่ประกอบด้วย
กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการก�ำกับ
ดูแลกิจการ หน้า 130 นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการในเรื่องการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การพัฒนาและก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผล
การปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส รายละเอียดสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 151
• ฝ่ายจัดการก�ำหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษัทที่เหมาะสม
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นต่างๆ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
บริษทั โดยเน้นการสร้างสมดุล รอบคอบ และความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน
สอดคล้องต่อสภาวะการเปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั มีการมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่
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และความรับผิดชอบบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละ
คน การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่มีความชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน บุคลากรทุกคนมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ
โดยมีสายการรายงานในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมภายในบริษัท
• เอไอเอสให้ความส�ำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยก�ำหนดเป็นพันธกิจ
หลักในการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเป็น FIT FUN FAIR โดยเน้น
ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเสมือน
เป็นเจ้าของกิจการ สร้างสรรค์วิธกี ารปฏิบตั งิ านทีท่ นั สมัย เพื่อให้มคี วามสมดุล
ในชีวิตการท�ำงาน เป็นการจูงใจให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร
และรักษาไว้ซงึ่ บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าที่
เพื่อ ให้ บ ริษั ท เกิ ด ความยั่ ง ยื น รวมทั้ ง ส่ ง เสริม ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างเอไอเอสให้เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม ผ่านการสื่อสาร การจัดกิจกรรมและการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ซึ่ ง รายละเอี ย ดเพิ่ม เติ ม สามารถศึ ก ษาได้ จ ากรายงานการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
อย่างยั่งยืน หัวข้อ “การบริหารจัดการนวัตกรรม และการสร้างนวัตกรรม
ในองค์กร” http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/
human-capital-development หน้า 54 โดยมีหน่วยงานเอไอเอส อะคาเดมี่
รับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริห ารจัด การและ
สร้างความเป็นผู้น�ำที่เป็นมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร โดยร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาชั้นน�ำของโลก ในการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท
ของบริษัท และส่งผลสูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
เพื่อให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรได้จัดท�ำ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนรู้ผ่านห้องเรียน การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน
การจัดสัมมนาทัง้ ภายในและภายนอก และการสร้างบทเรียนออนไลน์ และอืน่ ๆ
อีกทั้งยังมีการก�ำหนดเชิงนโยบาย ให้พนักงานและหัวหน้างานรับผิดชอบ
ก�ำหนด Individual Development Plan (IDP) ของพนักงานในทุกๆ ปี
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน
ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน
โดยค�ำนึงถึงวัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมในการท�ำงาน เพื่อให้องค์กร
เป็นสถานที่ท�ำงานที่มีความสุข เกิดการเรียนรู้ สร้างความส�ำเร็จแก่พนักงาน
และเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร อันจะช่วยท�ำให้บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจ
ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
• คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายและการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อ เตรีย มหาผู ้ สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง รั บ มอบหมาย
ความรับผิดชอบ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
หัวหน้าหน่วยงานธุรกิจหลัก ซึ่งได้มีการจัดท�ำแผนและกระบวนการสรรหา
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญและแผนการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
ผูบ้ ริหาร รวมถึงให้คำ� แนะน�ำส�ำหรับผูท้ จี่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งนัน้ โดยว่าจ้างบริษทั
ทีป่ รึกษาอิสระภายนอกเข้ามาช่วยจัดหาเครื่องมือและคิดค้นกระบวนการทีเ่ ป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2563 ได้จัดท�ำแผนและกระบวนการสรรหา
ผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งเพิ่มเติม ส�ำหรับระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อม
พนักงานในการสืบทอดต�ำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาหน้าที่งานที่มี
ความส�ำคัญ โดยเฉพาะงานพัฒนาระบบด้านวิศวกรรม และระบบสารสนเทศ
ซึ่งมีการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกด�ำเนินการ โดยได้ก�ำหนดมาตรการ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระบบการจัดเก็บเอกสารของการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น
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• ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อก�ำหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายขององค์กร (Balanced Scorecard) โดยเชื่อมโยงเป้าหมาย
กับมาตรวัดผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสนับสนุนการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ให้้เป็็นไปตามทิิศทางที่่�กำำ�หนด นอกจากนี้้� ได้้กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผล
การปฏิิ บััติิ ง านที่่�เกิิ ด ขึ้้� น ในระดัับ ต่่า งๆ ตั้้�งแต่่ระดัับคณะกรรมการบริิษััท
ผู้้�บริิหาร พนัักงานประจำำ� พนัักงานชั่่�วคราว และ Outsource โดยให้้น้ำำ��หนัักทั้้�ง
ด้ า นปริม าณ และคุ ณ ภาพอย่า งเหมาะสม ซึ่งหัวหน้า งานมีการชี้แ จงให้
พนักงานทราบผลการประเมินทัง้ ด้านเชิงบวกและเชิงลบเพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิ
งานให้ดยี ิ่งขึ้น โดยแบ่งการประเมินผลเป็น การประเมินการปฏิบตั งิ านตามเป้า
หมายงาน และการประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทีส่ อดคล้อง
ตามวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงพิจารณาการปฏิบัติตาม Code of Conduct
ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานต้องมี
การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตน

การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
• เอไอเอสให้ ค วามส�ำคั ญ ในการบริห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร โดยจั ด ให้ มี ก ารบริห ารความเสี่ ย ง
ทั้ ง ในระดั บ องค์ ก รและระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งและการประสานงานของหน่ ว ยงาน
บริห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง รายละเอี ย ดเพิม่ เติ ม สามารถศึ ก ษาได้ จ ากหั ว ข้ อ
“การบริหารความเสี่ยง” หน้า 044-049 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสีย่ งท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
(Enterprise Risk Management Framework) ที่ส�ำคัญได้แก่ นโยบาย
ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการ
รับความเสีย่ ง (Risk Capacity) และช่วงความเบีย่ งเบนของผลการปฏิบตั งิ าน
ที่ยอมรับได้ (Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ก�ำหนด
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โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท อีกทั้ง มีหน้าที่กลั่นกรองและให้ค�ำปรึกษา
ต่อคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม และประเมิน
ความเพียงพอ เหมาะสมของการน�ำความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
• เอไอเอสก�ำหนดมาตรการควบคุมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสม
กั บ ความเสี่ ย งและคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะขององค์ ก ร โดยพิจ ารณาถึ ง
สภาพแวดล้ อ ม ความซั บ ซ้ อ น ลั ก ษณะและขอบเขตการปฏิ บั ติ ง าน
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เช่น นโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านด้านการเงิน
การจัดซื้อ การท�ำรายการระหว่างกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน เป็นต้น ตลอดจนก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั ใิ นการท�ำรายการ
ของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภท
ที่ปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual Control) และ ระบบอัตโนมัติ (Automated
Control) ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Control) และ เชิงตรวจหารายการ
ความเสี่ยง (Detective Control) รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่งานการบันทึก
รายการ การอนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบ และการจัดการดูแลทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ต่างๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
• เอไอเอสคั ด เลื อ กและพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม ด้ ว ยระบบเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
และต่อเนือ่ ง มีความปลอดภัยจากผูท้ ี่ไม่เกีย่ วข้อง รวมถึงมีการจัดหา พัฒนา
และบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิด
ชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Managing Personal Data and Cyber Security Committee)
เพื่อก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง หลักการ และกรอบของข้อก�ำหนดในการ
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บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้พ นัก งานปฏิบัติตาม
นโยบาย มาตรฐาน กรอบการด�ำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค�ำแนะน�ำ
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดนบุกรุก ขโมย
ท�ำลาย แทรกแซงการท�ำงาน หรือโจรกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะสร้าง
ความเสียหายต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน เพื่อปกป้องข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าให้มคี วามปลอดภัยสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของกฏหมาย
โดยรายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาได้จากรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
หัวข้อ “การปกป้องระบบสารสนเทศและการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า” หน้า 30-45 นอกจากนี้ มีการก�ำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ที่ส�ำคัญ เช่น ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบฐานข้อมูล เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงาน
เฉพาะในการติดตามตรวจจับการละเมิดสิทธิ การบุกรุกเข้าระบบต่างๆ
ด้วยเครื่องมือลักษณะอัตโนมัติเพื่อให้มีการติดตามได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การแจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสม
• คณะกรรมการบริิ ษัั ท ผู้้�บริิ ห าร และหัั ว หน้้ า งาน มีี ห น้้ า ที่่�ชี้้�แจงจุุ ด มุ่่�ง
หมายและวิิ ธีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ต ามมาตรการควบคุุ ม ต่่ า งๆ ให้้ บุุ ค ลากรที่่�รัั บ
ผิิ ด ชอบรัั บ ทราบและนำำ� ไปปฏิิ บัั ติิ นอกจากนี้้� มีี ก ารนำำ�หลัั ก การควบคุุ ม
ภายในตามแนวทางโมเดลสามด่่าน (Three Lines Model) ที่่�เอื้้�อต่่อ
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลและการบริิ ห ารความเสี่่�ยงที่่�แข็็ ง แกร่่ ง ให้้ กัั บ บริิ ษัั ท มาใช้้
กัั บ ทุุ ก หน่่ ว ยงานในฐานะบทบาทในด่่ า นที่่� 1 (First Line Roles)
ด่่านที่่� 2 (Second Line Roles) และ หน่่วยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะ
บทบาทในด่่านที่่� 3 (Third Line Roles) เพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้การปฏิิบััติิงาน
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ ส่่งเสริิมประสิิทธิิผลของระบบการควบคุุมภายในและ
ลดความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้อย่่างทัันเวลา
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สารสนเทศและการสื่่�อสาร
(information & Communication)
• เอไอเอสให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อสารสนเทศที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ เพื่่�อสนัับสนุุนการควบคุุม
ภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้้อมููลสามารถรวบรวมและประมวลข้้อมููล
ที่่�ต้้องการได้้อย่่างถููกต้้องครบถ้้วนและทัันเวลารวมทั้้�งจััดให้้มีรี ะบบเทคโนโลยีี
ที่่�มีีคุุณภาพ ทัันสมััย และมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องในการประมวลข้้อมููล
จำำ�นวนมากเป็็นข้้อมููลเพื่่�อการบริิหารจััดการที่่�ใช้้ ได้้ ทัันเวลา และ ทัันต่่อการ
แข่่งขััน (Big Data Analysis) โดยคำำ�นึึงถึึงต้้นทุุนและประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ
• เอไอเอสจััดทำำ�รายงานข้้อมููลที่่�สำำ�คััญเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
อย่่างเพีียงพอสำำ�หรัับใช้้ประกอบการตััดสิินใจ หรืือ พิิจารณาก่่อนการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทล่่วงหน้้าตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�ง
จััดให้้มีีรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทที่่�มีีรายละเอีียดตามสมควร
และจัดเก็บเอกสารส�ำคัญโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้
• เอไอเอสจั ด ให้ มี ร ะบบการสื่ อ สารภายในบริษั ท ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยมี
หน่ ว ยงานกลางที่ รั บ ผิด ชอบด้ า นการสื่ อ สารการก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ และ
บริหารการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
อาทิิ ช่่องทาง AIS DooDi Web Portal แอปพลิิเคชั่่�นระบบ Microsoft
Teams การสื่่�อสารผ่่าน SMS หรืือ อีีเมล์์ และผ่่านตััวแทนกลุ่่�มพนัักงาน
(People Champion)เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลข่่าวสารไปเผยแพร่่ สร้้างความเข้้าใจ
ภายใน รวมทั้้�งมีีช่่องทางพิิเศษเพิ่่�มเติิม อาทิิ การจััดสถานีีอุ่่�นใจ Podcast
เพื่่�อเป็็นช่่องทางให้้พนัักงานได้้ใกล้้ชิิดผู้้�บริิหารผ่่านระบบ AIS LearnDi
และการจััด Town Hall ในโอกาสพิิเศษผ่่านกิิจกรรม หรืือ ถ่่ายทอดสด
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ให้้พนัักงานทั้้�งองค์์กรได้้รัับทราบข้้อมููลข่่าวสารที่่�สำำ�คััญโดยทั่่�วกััน เพื่่�อให้้
มีีการแบ่่งปัันและได้้รัับข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นทั่่�วทั้้�งองค์์กร นอกจากนี้้� ยัังจััดให้้มีี
ช่่องทางการสื่่�อสารผ่่านระบบ Board Portal และหน่่วยงานเลขานุุการบริิษััท
ให้้กัับคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการชุุดย่่อย
• เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึง
บุคคลภายนอก พบเห็นการกระท�ำผิดและการท�ำทุจริต สามารถแจ้งข้อมูล
ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ที่ บ ริษั ท ก� ำ หนดในนโยบายการให้ ข ้ อ มู ล การทุ จ ริต
การกระทำำ�ผิิด และการคุ้้�มครองผู้้�ให้้ข้อ้ มููล หรืือแจ้้งไปยัังคณะกรรมการตรวจ
สอบและกำำ�กัับความเสี่่�ยงที่่� AuditandRiskCommittee@ais.co.th หรืือ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารตามที่่�อยู่่�บริิษัทั หรืือ หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านทรััพยากร
บุุคคล e-mail: HR-Nokweed@ais.co.th หรืือ หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายใน e-mail: nokweed@ais.co.th หรืือ เลขานุุการบริิษััท ที่่� Company
secretary@ais.co.th และ Nokweed Hotline หมายเลข 020293333
ซึ่งผู้แจ้งข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต
การกระท�ำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ เอไอเอสมีการสื่อสาร
เรื่องราวเป็นการ์ตูนของการกระท�ำผิดและการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นพร้อม
บทลงโทษโดยไม่ได้ระบุชื่อผู้กระท�ำผิด เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลของ
การกระท�ำผิดและการทุจริต
• เอไอเอสจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัท และ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึง
มี ช ่ อ งทางให้ ส ามารถสอบถาม เสนอแนะความคิ ด เห็ น ในเรื่อ งต่ า งๆ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
หน้า 135 และหน้า 142
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กิจกรรมการติดตามผล
(Monitoring Activities)
• ฝ่ายจัดการและหัวหน้างานของเอไอเอสมีหน้าที่ก�ำหนดกลไกต่างๆ ในการ
ติดตามประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เช่น การประชุมติดตาม
การสอบทานข้ อ มู ล ที่ ผิด ปกติ รวมถึ ง การประเมิ น การควบคุ ม ภายใน
ด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า ง
เป็นอิสระ และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ำกับความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสี่ยงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
รวมทัง้ ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
• เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระส�ำคัญ ฝ่ายจัดการ
จะมี ก ารวิเ คราะห์ ห าสาเหตุ ข องข้ อ บกพร่ อ ง และก�ำหนดผู ้ รั บ ผิด ชอบ
เพื่อด�ำเนินการแก้ ไขอย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนด
เกณฑ์ ข องระดั บ ความผิด ปกติ ที่ ฝ ่ า ยจั ด การและหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายในต้องสือ่ สารให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งทราบทันที
ไว้อย่างชัดเจน เช่น ประเด็นที่มีมูลค่าความเสียหายจ�ำนวนมาก กระทบ
ต่อชื่อเสียงของบริษัท การฝ่าฝืนกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมที่ส�ำคัญ หรือประเด็นที่อาจเกิดจากการทุจริต เป็นต้น โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และหน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี ห น้ า ที่ ติ ด ตาม
ความคืบหน้าการแก้ ไขของฝ่ายจัดการต่อความผิดปกติทตี่ รวจพบ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งจนกว่าจะมีการแก้ ไขเสร็จสิ้น
การแก้ ไขเสร็จสิ้น
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

การตรวจสอบภายใน
นางสุวิมล กุลาเลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(Chief Audit Executive) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 โดยเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ
ในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฎ
ในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร หน้า 150

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

1.หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง ซึ่งก�ำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน
2.หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามอิสระ โดยปฏิบตั งิ านภายใต้
กฎบั ต รของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ ง ได้ ก� ำ หนดภารกิ จ ขอบเขต
การปฏิบตั งิ าน อ�ำนาจ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ไว้อย่างชัดเจน โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
3.หน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)
และให้ค�ำปรึกษา (Consulting Service) โดยการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ
การก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทางธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

4.หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท�ำแผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี สอดคล้อง
กับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน (Risk-based approach) ที่มุ่งเน้น
ความเสีย่ งส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ของบริษัท โดยในปี 2563 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่ส�ำคัญในเชิงป้องกัน การตรวจสอบ
ด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนเน้นบทบาทการให้ค�ำปรึกษาโดยจัด
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) ซึ่ ง เพิ่ม คุ ณ ค่ า ของงานตรวจสอบ
โดยแผนงานตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ำกับความเสี่ยง และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการ
ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะทีพ่ บจากการตรวจสอบ
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง เพื่อพิจารณาอย่าง
สม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกเดือน
5.นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง สามารถด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนการกระท�ำผิดและ
การท�ำทุจริตจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอก ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามนโยบายการให้ขอ้ มูลการทุจริต การกระท�ำผิด
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยงพิจารณาทุกเดือน
6.นอกเหนือจากกิจกรรมการตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในยังปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เช่น การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่ฝ่ายจัดการ
ในด้านการควบคุมภายใน ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
ก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากการตรวจสอบภายใน
ของหัวหน้าคณะผู้บริหารงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการบั่นทอน
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

7.หน่วยงานตรวจสอบภายในประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้
ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญอย่าง
เหมาะสม
8.หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และมีการทบทวนกฎบัตรและคู่มือ
การปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีการประเมินคุณภาพการ
ตรวจสอบภายใน โดยการประเมินด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี และได้รับ
การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบ
ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติงานเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กร
สูค่ วามยัง่ ยืน โดยส่งเสริมให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และระบบการก�ำกับดูแลที่ดี ซึ่งผลการประเมินรอบล่าสุดจาก
ผูป้ ระเมินอิสระภายนอก สรุปได้วา่ หน่วยงานตรวจสอบภายในของเอไอเอสได้
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานเมื่อเทียบกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายในอื่นทั่วโลกที่เป็นมืออาชีพ

กิจกรรมตรวจสอบภายในในปีทผี่ า่ นมาและแผนงานในอนาคต

1.การสนั บ สนุ น ฝ่ า ยจั ด การน�ำระบบการควบคุ ม ภายในมาปรั บ ใช้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมให้เอไอเอสและบริษัทย่อยมีความเข้าใจ
และสามารถนำำ�ระบบการควบคุุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 และ
แนวทางโมเดลสามด่่าน (Three Lines Model) มาปรัับใช้้อย่่างจริิงจััง
และมีี ป ระสิิ ท ธิิ ผ ล โดยการจัั ด ประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร (Workshop)
ร่่วมกัับฝ่่ายจััดการเพื่่�อหาแนวทางจััดการประเด็็นข้้อบกพร่่องของระบบ
การควบคุุมภายใน เป็็นการสนัับสนุุนให้้ฝ่า่ ยจััดการเป็็นผู้้�ตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ าน
ด้้วยตนเอง (Self-Business Audit) รวมทั้้�งหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
ได้้พััฒนาเครื่่�องมืือ โดยสร้้าง Second Line Roles Website เพื่่�อให้้
ฝ่่ายจััดการใช้้ในการตรวจสอบได้้ด้้วยตนเอง ตามหลัักการการประเมิิน
การควบคุุมภายในด้้วยตนเอง (Control Self-Assessment)
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2.การส่งเสริมการตระหนักรู้ทางด้านจริยธรรมธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริต
ให้พนักงานในองค์กร
ในปี 2563 หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนัก
และมีความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริต เพื่อให้
ปฏิบตั ติ นได้สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมธุรกิจและ นโยบายการให้ขอ้ มูล
การทุจริต การกระท�ำผิด และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยการจัดให้ความรูเ้ ชิง
ปฏิบตั กิ าร (Workshop) ให้กบั กลุม่ ผูบ้ ริหารที่ได้รบั การปรับต�ำแหน่ง และจัด
ท�ำหลักสูตร e-learning เรื่อง Fraud Awareness ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับ
ให้พนักงานทุกคนต้องเข้าเรียนและท�ำแบบทดสอบ โดยผลจากการด�ำเนินการ
ดังกล่าว ท�ำให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีความเข้าใจต่อประมวลจริยธรรมธุรกิจ
และ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านทุจริตมากขึ้น
3.ปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เริ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบโดยใช้กระบวนการ
ท�ำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) ตัง้ แต่ปี 2561
เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทแทน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมทั้งใช้ Data Analytics Tool เช่น เข้ามา
ผสมผสาน เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความรวดเร็วและแม่นย�ำ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ช่วยเตือนภัยทางธุรกิจล่วงหน้าให้กับบริษัทฯ เมื่อพบ
ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงและข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน นอกจาก
นี้ ได้พัฒนาระบบ Automated Audit Platform (AAP) เพื่อช่วยในการ
บริหารจัดการงานตรวจสอบภายในทุกขั้นตอนโดยใช้ดิจิทัล ตั้งแต่การระบุ
และประเมินความเสี่ยง การจัดท�ำแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
การใช้ RPA เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ การจัดท�ำและจัดส่งรายงาน
การตรวจสอบในรูปแบบ e-Report และ การส�ำรวจความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในในรูปแบบ electronic โดยในปี 2563 ได้พัฒนาระบบ
เพิ่มเติมเพื่อช่วยลดขั้นตอนการจัดท�ำรายงานการตรวจสอบและการติดตาม
ผลให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี้ได้ปรับรูปแบบการท�ำงานตรวจสอบ
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แนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ของสถาบันวิชาชีพชั้นน�ำทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัท
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย

ภายในให้รองรับกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
โดยแบ่งพนักงานเป็น 2 ทีม เพื่อสลับการท�ำงานแบบ Work from Home และ
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สามารถท�ำงานในรูปแบบ Online ได้ทุกที่ทุกเวลา
เช่น การประชุมทางไกลผ่านระบบ Microsoft Teams การส่ง Memo
Online ด้วยระบบ eMemo หรือ การเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมระบบงาน
ต่างๆ จากระยะทางไกล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด
โดยพนักงานตรวจสอบภายในทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามกรอบการด�ำเนินงานการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Framework) และ
กรอบการด�ำเนินงานการจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification
Framework) อย่างเคร่งครัด

2.ส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ (Integrated Audit) และค่านิยมการ
สร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ
หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีมงานตรวจสอบ
ภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน (Integrated Audit) และมีการมุ่งเน้น
พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีค่านิยมในการสร้างสรรค์แนวทาง
การตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

4.ปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็น Trusted Advisor
ตั้งแต่ปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความส�ำคัญกับลักษณะงาน
ให้ค�ำปรึกษามากขึ้น ครอบคลุมการสอบทานให้ครบทุกระบบงานทั้งด้าน
ประกันรายได้ (Revenue Assurance) ด้านรายจ่าย รวมถึงการปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น ระบบงานขายและ
การตลาด ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระบบการจัดเก็บเงิน
ระบบงานวิศวกรรม ระบบงานกฎหมาย เป็นต้น โดยการใช้ RPA เป็น
เครื่องมือการวิเคราะห์ขอ้ มูลสนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้กบั บทบาทใน
ด่านที่ 2 ขององค์กร (Second Line Roles) ให้เป็นพื้นฐานการปฏิบตั งิ านมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อมุง่ ไปสูก่ ารเป็น Trusted Advisor ตาม Internal Audit Roadmap

3.การพัฒนาตนเองตามกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จ�ำเป็นสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมา ได้จัดท�ำแผนพัฒนาพนักงานตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน อ้างอิงตามกรอบการ
พัฒนาความรู้และความสามารถ ของ The Institute of Internal Auditors
(The IIA) แบ่งเป็น
3.1 ความรูค้ วามสามารถพื้นฐานการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ Core Competency
3.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะบทบาทหน้าที่ Essential Competency

การฝึกอบรมและพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน

1.ติดตามความรู้ แนวปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลทีท่ นั สมัย ทีม่ กี ารประกาศ
ใหม่น�ำมาปรับใช้ ในการท�ำงาน
เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษทั ให้ทนั สมัย หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจึงได้มีการติดตามแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการก�ำกับดูแลที่ดี และ

โดยตั้งเป้าหมายให้พ นัก งานแต่ละคนได้รับ การอบรมเฉลี่ยปีละ 11 วัน
ตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้
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4.การได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมืออาชีพด้านงานตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในเยี่ยงมืออาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 ก�ำหนดเป้าหมายให้พนักงานได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ
เป็น ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนพนักงานในหน่วยงาน ปัจจุบันบริษัทมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 14 คน จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทั้งหมด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ที่มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพต่างๆ รวม 32 วุฒิบัตร ดังนี้
วุฒิบัตร

รายละเอียดหลักสูตรโดยสังเขป

จำ�นวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ที่ ได้รับการรับรอง (คน)

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล
(Certified Internal Auditor :CIA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และความเข้าใจ
ในงานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

7

ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศสากล
(Certified Information System Auditor:CISA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรสำ�หรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่รับรู้ต่อบุคคลในวงการในระดับสากล

4

ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์
(Certified Information Systems Security
Professional:CISSP) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรสำ�หรับผู้ที่มีความเข้าใจศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้ง 10 ด้าน เรียกว่า CBK หรือ “Common Body
of Knowledge” ได้แก่ Access Control, Telecom & Network Security, Application & System Development
Security, Security Management, Cryptography, Security Management, Operation Security, Business
Continuity Planning & Disaster Recovery Planning, Law Investigation & Ethic และ Physical Security

1

ผู้เชี่ยวชาญให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง
(Certification in Risk Management
Assurance:CRMA)ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตรที่ออกแบบสำ�หรับผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่รับผิดชอบและประสบการณ์ในการ
ให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการกำ�กับดูแล การให้ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ หรือการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลองค์กร
และการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการให้คำ�ปรึกษาและการให้ความเชื่อมั่นในเรื่องดังกล่าว

8

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

173

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

วุฒิบัตร

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

รายละเอียดหลักสูตรโดยสังเขป

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

จำ�นวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ที่ ได้รับการรับรอง (คน)

ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย
(Certified Professional Internal Audit
of Thailand:CPIAT)

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านการตรวจสอบภายใน

1

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(Certified Public Accountant:CPA) ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการบัญชี การสอบบัญชี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำ�
และตรวจสอบบัญชี

4

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
(Tax Auditor:TA) ประเทศไทย

เป็นผู้ที่มีความรู้วิชาการบัญชี วิชาการสอบบัญชี และความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1

ผู้ตรวจ/ผู้นำ�การตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
ระบบบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสำ�หรับสารสนเทศ
(Information Security Management Systems
Auditor/Lead Auditor: ISO/IEC 27001:2013)

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำ�หรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำ�หนดในมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สำ�หรับสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 รวมถึงหลักการปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำ�หรับสารสนเทศ
และหลักการพื้นฐานของการตรวจประเมินต่างๆ เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO27001:2013

3

ผู้ตรวจ/ผู้นำ�การตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012
ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management System Auditor/Lead
Auditor : ISO 22301:2012)

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำ�หรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและจัดลำ�ดับความสำ�คัญภัยคุกคามต่อธุรกิจตามมาตรฐานสากล
เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเพื่อดำ�เนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 22301:2012

2

ผู้ตรวจ/ผู้นำ�การตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 14001:2015
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (CQI and IRCA Certified
ISO 14001:2015 Lead Auditor)

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำ�หรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำ�แนะนำ�การบริหารจัดการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม
ป้องกันมลภาวะ และปฏิบัติตามพันธกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ISO14001:2015

1

โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกจ�ำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ ได้รับวุฒิบัตร CIA CISA และ CFE (Certified Fraud Examiners) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
ต่อการท�ำรายการระหว่างกัน ประจ�ำปี 2563
ที่ AIS-ARC 006/2564
8 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง 		
เรียน		
			
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงต่อการท�ำรายการระหว่างกัน ประจ�ำปี 2563
เลขาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียดการท�ำรายการระหว่างกัน

ข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้ ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอแจ้งให้
ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทได้มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันส�ำหรับปี 2563 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แนบนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ฝ่ายจัดการได้ท�ำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญดังเช่น
ที่ท�ำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรฤทธิ์ อุชกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง

(นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์)
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

(นายประสัณห์ เชื้อพานิช)
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

รายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็น
ไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ด�ำเนินการตามปกติ
ทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ
ไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กันกับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ให้ฝ่ายจัดการมีอ�ำนาจ
เข้าท�ำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อ
ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

สำำ�หรัับงวดบััญชีีสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีี
รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยผู้้�ตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทได้้เปิิดเผยไว้้
ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและ
กำำ�กัับความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�สอบทานแล้้ว และมีีความเห็็นว่่ารายการระหว่่างกััน
ทุุกรายการเป็็นการทำำ�รายการอย่่างสมเหตุุสมผลและเป็็นไปในทางการค้้าปกติิ
โดยบริิษัทั ได้้คิดิ ราคาซื้้�อ-ขายสิินค้้า และบริิการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันด้้วยราคา
ที่่�สมเหตุุสมผล มีีการเปรีียบเทีียบกัับราคากลางของตลาดในธุุรกิิจนั้้�นๆ แล้้ว
โดยมีีเงื่่�อนไขต่่างๆ ตามปกติิธุุรกิิจโดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่น
เดีียวกัันกัับการทำำ�รายการอื่่�นๆ ทั่่�วไป โดยมีีการกำำ�หนดอำำ�นาจของผู้้�มีีสิิทธิิ
อนุุมััติิตามวงเงิินที่่�กำำ�หนด นอกจากนั้้�น คณะกรรมการตรวจสอบและกำำ�กัับ
ความเสี่่�ยงยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบทานการทำำ�รายการระหว่่างกัันของบริิษััทและ
บริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส เพื่่�อขจััดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์อย่่างรอบคอบ โดยยึึดถืือประโยชน์์ของบริิษัทั โดยรวมเป็็นสำำ�คััญ
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
(อินทัช)/
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ
40.45
- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
2. นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
3. นายกานต์ ตระกูลฮุน

2. บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
(ไทยคม)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ
41.13
- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายสมประสงค์ บุญยะชัย

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงินรวม

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

บริษัทย่อยมีการชำ�ระค่าบริการและชำ�ระดอกเบี้ยจ่าย
จากรายการหุ้นกู้ระยะยาวแก่อินทัช
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการและจำ�หน่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่แก่อินทัช
ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

1.20
0.01
0.11

3.09
0.13
0.60

1.20
0.38
0.44

7.01
0.43
3.86

1.20
0.11

3.24
1.12

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำ�หน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า
ทั่วไป

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

1.37
1.63
-

1.49
9.51
1.71
62.50

4.41
1.20
-

4.53
1.56
1.76
51.50

7.04
0.93
-

6.35
1.09
1.52
15.00

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการและชำ�ระดอกเบี้ย
จ่ายให้แก่อินทัชในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้
ผู้ให้บริการรายอื่น

บริษัทย่อยต้องชำ�ระค่าตอบแทนในอัตรา 1,400,000
USD/ปี สำ�หรับเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder)
บนดาวเทียมไทยคม 7 จากไทยคม สัญญามีผลถึง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 และมีการใช้บริการ
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และพื้นที่สำ�หรับติดตั้ง
อุปกรณ์ดาวเทียม
ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมถึงได้จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
แก่ไทยคม

ไทยคมเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียมรายเดียวในประเทศไทย

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

4.27
0.33
1.92

0.19
0.17

6.63
0.96
2.56

-

8.01
2.21

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

-

47.12
9.00
0.11
5.90
2.90

-

55.81
4.92
0.08
0.90
2.14

-

53.11
5.83
0.41
0.30
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บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำ�หน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไทยคมในอัตราเดียวกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
3. บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์
เซอร์วิส จำ�กัด (ไอทีเอเอส)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 100

4. กลุ่มบริษัท SingTel Strategic
Investments Private Limited
(SingTel)/
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร้อยละ 23.32

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงินรวม

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

บริษัทย่อยว่าจ้างไอทีเอเอสในการดูแลจัดการ
และพัฒนาระบบ SAP
ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่
ไอทีเอเอส

ไอทีเอเอสให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนา
โปรแกรม และการดูแลจัดการระบบ SAP
รวมถึงค่าบำ�รุงรักษา มีบริการที่ดี รวดเร็ว และ
ราคาสมเหตุสมผล

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

1.51
0.17
0.21

0.04
0.04

1.61
0.15
0.55

-

0.56
0.02
-

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

109.90
10.21
23.08

-

142.84
66.43
55.32

-

56.70
35.83
35.03

บริษัทย่อยทำ�สัญญากับบริษัทในกลุ่ม SingTel ดังนี้
- บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่างประเทศ (IR)
- บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (IPLC)
และบริการเสริม (Content)

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทย่อยชำ�ระค่าที่ปรึกษาให้แก่ไอทีเอเอสโดย
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
และระดับของที่ปรึกษาโดยเป็นอัตราเดียวกัน
กับราคาของบริษัทที่ปรึกษาระบบ SAP รายอื่น
การทำ�สัญญาให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่
ต่างฝ่ายต่างกำ�หนดในการเรียกเก็บจากลูกค้า
ซึ่งบริษัทคิดจากผู้ให้บริการรายอื่น

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

0.42

191.91
0.67
151.46

0.42

125.17
3.83
40.62

0.42

52.20
4.86
15.55

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR และค่า
บริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกัน
กับผู้ให้บริการรายอื่น

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

19.69
-

268.53
60.79
-

8.82
-

280.92
33.11
-

8.28
-

257.92
46.04
0.34
13.30

บริษัทย่อยชำ�ระค่า IPLC, ค่า IR, ค่าบริการ
เสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้
บริการรายอื่น
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท
5. บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำ�กัด
(ทีเอชเอไอเอไอ)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยทางอ้อม

6. บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด
(แอลทีซี)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยทางอ้อม

ลักษณะรายการ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

บริษัทย่อยว่าจ้างให้ทีเอชเอไอเอไอเป็นสื่อโฆษณาผ่าน
ช่องสัญญาณจานดาวเทียม
ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แก่ทีเอชเอไอเอไอ

ทีเอชเอไอเอไอมีความชำ�นาญในการบริการสื่อ
โฆษณา บริการขายเนื้อหา (Content)
ผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียม รวมถึง
เป็นผู้จำ�หน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาน
ดาวเทียม

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

0.04
0.01

-

0.04
0.03
0.03

-

0.95
0.82

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

2.31
2.60

-

3.00
0.08

บริษทั ย่อยจ่ายค่าบริการโฆษณาให้ทเี อชเอไอเอไอ
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยร่วมมือกับแอลทีซีในการให้บริการข้ามแดน
อัตโนมัติระหว่างประเทศ (IR)

แอลทีซีดำ�เนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว
ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่
บริการอินเตอร์เน็ต และบริการข้ามแดน
อัตโนมัติระหว่างประเทศ โดยอัตราค่าโรมมิ่งที่
คิดเป็นอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

26.81
2.23

-

26.71
2.91

-

17.91
5.25
4.90

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

3.73
0.37

-

5.04
0.52

-

3.74
0.27
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บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทย่อยชำ�ระค่า IR ให้แก่แอลทีซีในอัตรา
เดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
7. บริษัท อุ๊คบี จำ�กัด (อุ๊คบี)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วน
ร้อยละ 20.49

8. บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำ�กัด
(ไอเอช)/
มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงินรวม

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

บริษัทย่อยว่าจ้างอุ๊คบีสำ�หรับการให้บริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านบนสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต โดยชำ�ระค่าบริการเป็นรายเดือน
ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่อุ๊คบี

อุ๊คบีดำ�เนินธุรกิจนำ�เสนอสิ่งตีพิมพ์ดิจิตอล
(Digital Publication) และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เช่น หนังสือ นิตยสาร
หรือ หนังสือพิมพ์บนสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต
และคอมพิวเตอร์

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

1.29
0.19

-

0.93
0.12

-

0.66
0.04

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

4.27
1.17

-

0.43
1.72

0.02
-

4.33
0.74

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการเสริม (Content)
ให้แก่อุ๊คบี ในอัตราร้อยละของรายได้ที่บริษัท
ได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการข้อมูล
ประเภทเดียวกัน

ไอเอช ให้บริการสิ่งอำ�นวยความสะดวก ภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงินและโครงข่ายสื่อสัญญาณ โทรคมนาคม
แก่บริษัทย่อยขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่
ไอเอช

ไอเอชให้บริการสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและโครงข่าย
สื่อสัญญาณโทรคมนาคม

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการบริการ

-

0.04

-

0.05

-

0.05

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

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

-

88.61
33.95
4.63
53.58
-

-

82.31
10.22
2.77
29.41
-

-

80.51
6.56
12.84
459.31

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการโครงข่ายสื่อ
สัญญาณโทรคมนาคมแก่ไอเอชในอัตรา
เดียวกันโดยเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับ
ผู้ให้บริการรายอื่น
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

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

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ
ธนาคารกรุงไทยประกอบธุรกิจให้บริการ
ทางการเงิน เช่น ด้านการรับฝากเงิน
การให้สินเชื่อ เป็นตัวกลางการชำ�ระเงิน
และบริการอื่นๆ

-

17.50
1.75
3.39

-

24.26
1.13

-

35.31
12.48

0.87
-

167.37
0.10
27.18
3,040.68

0.88
-

177.87
0.11
40.39
20.00
3,188.81

0.93
-

136.64
0.26
84.34
20.00
15,212.61

บริษัทย่อยมีการให้บริการและจำ�หน่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่แก่ ไฮ ช็อปปิ้ง

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำ�หน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า
ทั่วไป
บริษัทย่อยรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจาก
เคทีบีและดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมโดยเป็น
อัตราที่เทียบเคียงได้กับธนาคารพาณิชย์อื่น

ไฮ ช็อปปิ้งประกอบธุรกิจทางด้าน
ดิจิตอลคอนเทนต์ที่นำ�เสนอให้ผู้บริโภค
เข้าถึงรายละเอียดของสินค้าและบริการ
โดยใช้สื่อทีวี โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต
และช่องทางสื่อโฆษณาอื่น

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

3.33
0.88

-

6.20
0.31

-

4.18
0.35

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น

-

0.03

-

-

-

-
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งบการเงิน

งบการเงินรวม

ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงินแก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่
ธนาคารกรุงไทย
ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

10. บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำ�กัด
(ไฮ ช็อปปิ้ง)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยทางอ้อม

การกำ�กับดูแลกิจการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
9.บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
(เคทีบี)/
- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำ�หน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า
ทั่วไป
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
11.บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำ�กัด (ทีซีบี)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยทางอ้อม

งบการเงินรวม

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

ทีซีบีให้บริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณ
โทรทัศน์แก่บริษัทย่อย
ขายสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

12.บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำ�กัด
(กอล์ฟดิกก์)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 25.00

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

-

12.01
0.49

-

5.58
0.50

-

6.62
1.55

บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่
กอล์ฟดิกก์

กอล์ฟดิกก์เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
การจองสนามกอล์ฟผ่านแอพพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟน

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

0.09
0.02

-

0.12
-

-

0.78
0.03

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

0.42

-

0.17
0.26

-

0.10

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการอุปกรณ์ระบบ
ดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์แก่ทีซีบี
ในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการ
รายอื่น

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
13.บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
(เอเอ็น)/
มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม

14.บริษัท วงใน มีเดีย จำ�กัด (วงใน)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 9.54

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงินรวม

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

เอเอ็นให้บริการค่าเช่าวงจรโทรคมนาคมแก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการด้านการบริหารงานและ
มีการให้บริการโทรศัพท์แก่เอเอ็น

เอเอ็นเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

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

-

0.29
6.00
0.56
-

-

1.81
5.95
1.14
-

-

0.16
6.49
0.59
-

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

-

16.11
1.96
-

-

26.38
8.11
-

-

37.66
5.72
0.18
6.62

บริษัทย่อยว่าจ้างวงในเพื่อให้บริการสร้างและออกแบบ
เว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการ
โทรศัพท์แก่วงใน

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
และให้บริการค่าบริหารงานในอัตราที่ตกลงกัน

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการเช่าวงจร
โทรคมนาคมแก่เอเอ็นในอัตราเดียวกัน
กับการจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
วงในเป็นผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท
โฟนเกี่ยวกับร้านอาหาร ความสวยความงาม
และสปา ในประเทศไทย

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น

-

0.02
-

-

0.28
0.09

-

2.19
0.58

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

3.36
-

-

4.71
0.27

-

2.28
0.13

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่า
ส่งเสริมการตลาดแก่วงในในอัตราเดียวกันกับ
การจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
15.บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ดิจิโอ)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางตรง ในสัดส่วน
ร้อยละ 8.05

16.บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (บีอีซี)/
- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายสมประสงค์ บุญยะชัย

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงินรวม

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ดิจิโอ

ดิจิโอเป็นผู้ให้บริการในการชำ�ระเงิน
ผ่านบัตรเครดิต โดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ผ่านบนสมาร์ทโฟน

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

1.41
0.81

-

5.88
0.58

-

6.94
0.90

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

-

1.80
0.32

บริษัทย่อยว่าจ้างบีอีซีในการให้บริการเสริม
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่บีอีซี

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยของบริษัทบีอีซีเวิลด์ ได้ให้บริการ
รายการโทรทัศน์และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์อื่นผ่าน
แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

8.56
1.65

-

6.26
0.07
0.49

-

4.92
0.51

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

9.35
0.98

-

6.52
1.02

-

5.58
1.08

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการเสริม (Content)
ให้แก่บีอีซี ในอัตราร้อยละของรายได้ที่บริษัท
ได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการ
ข้อมูลประเภทเดียวกัน

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
17.บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (เอสซีจี)/
- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายกานต์ ตระกูลฮุน

18.บริษัท แรบบิท – ไลน์ เปย์ จำ�กัด
(อาร์แอลพี)/
มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม
* วันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัท แอดวานซ์
เอ็มเปย์ จำ�กัด ได้ลงทุนบริษัท แรบบิท–ไลน์
เปย์ จำ�กัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.33

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงินรวม

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

เอสซีจีบริการให้เช่าแก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์
และจัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอสซีจี

กลุ่มบริษัทเอสซีจีเป็นบริษัทปูนซีเมนต์และ
วัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

50.81
6.37

-

51.43
0.03
6.17

-

44.73
7.92

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำ�หน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า
ทั่วไป

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

-

0.09
7.96
2.39
255.00
-

-

0.03
2.91
-

-

0.03
0.92
0.20
20.00
0.10

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการเช่า (ค่าเช่าพื้นที่
สถานีฐานและค่าไฟ) ให้แก่เอสซีจี ในอัตรา
เดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่น

อาร์แอลพีให้บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์แก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แก่อาร์แอลพี

อาร์แอลพีให้บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์
เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า
ในเศรษฐกิจแบบดิจิทัล

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

1.55
1.45

-

3.75
0.86

-

0.97
0.10
0.33

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

18.30
17.79

-

24.69
4.54

-

25.83
6.15

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการ (เงินอิเล็กทรอนิคส์,
ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิคส์) ให้แก่
อาร์แอลพีในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการ
รายอื่น

185

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
19.บริษัท โอสถสภา จำ�กัด (มหาชน)
(โอเอสพี)/
- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายสมประสงค์ บุญยะชัย

20.บริษัท อินทัช มีเดีย จำ�กัด (ไอทีเอ็มดี)/
- มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 100

งบการเงินรวม

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ โอเอสพี
ในขณะที่โอเอสพีให้บริการพื้นที่เช่ากับบริษัทย่อย

โอเอสพีประกอบธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
โดยเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่ผสม
แอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล
บางชนิด

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น

-

5.07
0.68

-

9.35
2.44

-

11.41
3.90

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. ดอกเบี้ยจ่าย
3. หนี้สินสัญญาเช่า

-

0.20
-

-

0.16
0.03
-

-

0.31
0.02
0.06

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการเช่า (ค่าเช่าพื้นที่
สถานีฐานและค่าไฟ) ให้แก่โอเอสพี
ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่น

ไอทีเอ็มดีให้บริการอบรมกับบริษัทและบริษัทย่อย

ขายสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
21.บริษทั ช็อคโก คาร์ด จำ�กัด (ซีเอชโอซีโอ)/
- มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 20.70

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ไอทีเอ็มดีเป็นผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม
ภายในกลุ่มบริษัทอินทัชกรุ๊ป

-

-

-

-

7.03
-

33.63
0.18

บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ซีเอชโอซีโอ

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอบรมให้ไอทีเอ็มดี
ด้วยอัตราค่าบริการเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ซีเอชโอซีโอเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาด
แบบดิจิทัลและเทคโนโลยี ซีอาร์เอ็ม

-

0.06
0.02

-

0.18
0.02

-

0.18
0.04

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

186

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
22.บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(วายดีเอ็ม) /
- มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 8.11

งบการเงินรวม

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ วายดีเอ็ม

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
23.บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
(เอสเอเอ็น) /
- มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

วายดีเอ็มเป็นผู้ให้บริการด้านการ
ตลาดแบบดิจิทัลในรูปแบบอีโคซิสเท็ม

-

-

-

0.02

-

0.02

บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่เอสเอเอ็น
ขณะที่เอสเอเอ็นให้บริการเช่าอุปกรณ์แก่บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
เอสเอเอ็นเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ภายในนิคมอุตสาหกรรม
สหพัฒนา

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

-

1.10
0.18

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

-

0.01
0.01

บริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

187

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

งบการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2563
รายงานประจำ�ปี
2563  II บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำจำ�กั
�กัด (มหาชน)

188

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
ที่ ป รากฏในรายงานประจ� ำ ปี งบการเงิน ดั ง กล่ า วจั ด ท� ำ ขึ้น ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
อย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการ
จัดท�ำ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้มีและด�ำรง
รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระบบควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่อ ให้ มั่ น ใจ
ได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ
ที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ
การด�ำเนินการที่ผดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ำกับความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลสอบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ระบบการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่าง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้ รั บ การตรวจสอบโดยผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริษั ท ฯ คื อ บริษั ท ดี ล อยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการ
บริษทั ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความเห็ น ได้ ต ามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี โดยความเห็ น
ของผู้สอบบัญชี ได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริษั ท ฯ
โดยรวมอยูใ่ นระดับดีเป็นทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผล
ได้ ว ่ า งบการเงิน ของบริษั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิส จ� ำ กั ด (มหาชน)
และ งบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้
โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป และปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบั
ญชีรับ้สอนุ
รายงานของผู
อบบัญ
ญชีราต
ับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกาไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พ บัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและ
งบการเงิน เฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไป
ตามข้อ กาหนดเหล่า นี้ ข้า พเจ้า เชื่ อ ว่าหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ข า้ พเจ้าได้รับ เพีย งพอและเหมาะสม
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit
ดีลอยท์ เพื
ทูช้ ่อโธมั
สอบบัใญนการแสดงความเห็
ชี
ใช้ทสุเป็ไชยยศ
นเกณฑ์
นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
2.4 บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ได้นามาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บัติ โดยกลุ่ มบริ ษ ทั เลื อกใช้วิธีรับ รู ้
ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุ ง
รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
กาไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต้นงวดของงวดปัจจุบนั

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
2.4 บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ได้นามาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บัติ โดยกลุ่ มบริ ษ ทั เลื อกใช้วิธีรับ รู ้
ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุ ง
กาไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต้นงวดของงวดปัจจุบนั
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นา
เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพื่อตอบสนอง
การรับรู้รายได้
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับการบันทึกรายได้ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญ รวมถึง
ให้ ถู ก ต้อ งภายใต้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ มี ค วาม • ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึง
การทดสอบประสิ ท ธิ ภาพของการควบคุ ม ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ การรั บ รู ้ และ
ซับซ้อนและมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
บันทึกรายได้ นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยี
ราคารวมทั้งมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
สารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมที่เป็ นอัตโนมัติ และการควบคุ ม
ของกลุ่มบริ ษทั มีความซับซ้อน
การถ่ า ยโอนข้อ มู ล ระหว่างโปรแกรม การใช้งานในระบบเทคโนโลยี
ข้า พเจ้า ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กั บ การตรวจสอบรายได้ ใ น
สารสนเทศ
ประเด็นดังต่อไปนี้
• ประเมินกระบวนการควบคุม ภายในในการอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงอัตรา
• การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้ในระหว่างปี
ค่าบริ การ การเริ่ มต้นของแผนงานใหม่ และการนาเข้าข้อมูลนั้นในระบบ
• ความถูกต้องของการรับรู ้รายได้
เรี ย กเก็ บ เงิ น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุ ม เรื่ อ งการเข้าถึ ง
นโยบายการบัญ ชี ส าหรั บ การรั บ รู ้ ร ายได้ไ ด้แ สดงไว้ใน
ข้อมูลและการจัดการการควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบดังกล่าว
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17
• เลื อ กรายการเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของใบแจ้งหนี้ ของลู ก ค้าและ
ตรวจสอบตัวอย่างการลดยอดและการให้ส่วนลดในระบบเรี ยกเก็บ เงิ น
รวมถึงตรวจสอบตัวอย่างการรับชาระเงินกลับไปยังใบแจ้งหนี้
• ตรวจสอบการกระทบยอดที่ ส าคัญ โดยผู บ้ ริ ห ารจากระบบทางธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้องไปยังระบบเรี ยกเก็บเงินและบัญชีแยกประเภท เพื่อประเมินความ
ถูกต้องและครบถ้วนของรายได้
• ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกบัญชีที่จดั ทาขึ้นด้วยมือและบันทึกเข้าบัญชี
รายได้ เพื่อระบุรายการที่ผิดปกติ
• ตรวจสอบกับข้อสมมติฐานและการประมาณการที่สาคัญของผูบ้ ริ หารที่ใช้
ในการบันทึ กรายได้ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างปี แต่ยงั ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้
และรายการที่ได้รับเงินแล้ว แต่ยงั มีภาระผูกพันที่จะให้บริ การแก่ลูกค้าใน
อนาคต
• ตรวจสอบความความถูกต้องของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่ อง “รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า” มาใช้
-2-
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อตอบสนอง
ข้ อพิพาททางการค้าและคดีความที่สาคัญ
กลุ่ มบริ ษ ัทมี ค ดี ค วามที่ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งทางกฎหมายและข้อ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญ รวมถึง
พิพาททางการค้า ซึ่ งทาให้ตอ้ งใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารใน • ออกแบบและท าการตรวจสอบเพื่ อ ที่ จ ะระบุ ค ดี ค วามและข้อ พิ พ าทที่
การตั้งประมาณการหนี้สิน
อาจจะทาให้เกิ ดความเสี่ ยงที่ มีสาระส าคัญ ต่อกลุ่มบริ ษทั รวมถึงวิธีการ
การที่กลุ่มบริ ษทั ประกอบกิจการภายใต้การกากับดูแลของ
ต่อไปนี้
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และ
- สอบถามผูบ้ ริ หาร รวมถึงฝ่ ายกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับเหตุการณ์
กิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) ซึ่ งหาก กสทช.
สาคัญ ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สาคัญ
ตี ค วาม เปลี่ ย นแปลงและ/หรื อ เพิ่ ม เติ ม ข้อ บังคับ ในการ
- สอบทานรายงานการประชุมของผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล
ประกอบกิ จการโทรคมนาคม อาจส่ งผลให้ กลุ่มบริ ษ ัทมี
- ส่งจดหมายถึงที่ปรึ กษาทางกฎหมายภายนอกเกี่ยวกับสถานะของ
ข้อพิพาท ซึ่งอาจได้รับความเสี ยหายจากการจ่ายค่าชดเชยได้
คดีความที่สาคัญ
นอกจากนั้น กลุ่ มบริ ษ ัทมี การท างานร่ วมกับ รั ฐ วิส าหกิ จ
- สอบทานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริ การทางกฎหมาย
เช่ น บริ ษ ัท โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ จ ากัด (มหาชน)จึ ง มี • พิจารณาการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับของกลุ่มบริ ษทั ดังต่อไปนี้
ความเสี่ ย งในการเกิ ด การขัด แย้ง ระหว่างบริ ษ ัท ด้านการ
- ทาความเข้าใจในกลุ่มบริ ษทั และสภาพแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั ในเรื่ อง
ตีความเนื้อหาและเงื่อนไขตามสัญญาที่แตกต่างกัน
ดังต่อไปนี้
- กรอบของกฎหมายและข้อ บัง คับ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ กลุ่ ม บริ ษ ัท และ
เหตุการณ์สาคัญ ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สาคัญ
อุตสาหกรรมหรื อภาคธุรกิจที่กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิจอยู่ และ
ได้แสดงไว้ในในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40
- วิธีการที่กลุ่มบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ
นั้น
- สอบถามผูบ้ ริ หารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่า กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับแล้วหรื อไม่ และตรวจสอบจดหมายติดต่อกับ
ผูม้ ีอานาจทางกฎหมาย เช่น กสทช. (ถ้ามี)
• ขอให้ผูบ้ ริ หารออกหนังสื อรับรองว่า คดี ความและข้อเรี ยกร้องที่ เกิ ดขึ้น
หรื อมีความเป็ นได้ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมีการพิจารณาผลกระทบ เพื่อ
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บัน ทึ ก บัญ ชี แ ละเปิ ดเผยในการจัด ท างบการเงิ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ซึ่งคาดว่า
จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ-ป3ได้- ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระส าคัญ �ข้ปีาพเจ้
่ อ งดังกล่อิานวกั
ม้ ี ห น้วิสาทีจำ่ ใ�นการก
ากับ ดู แ ลเพื่ อ ด าเนิ น การแก้ไขให้
รายงานประจำ
2563าต้อI งสืบริ่ อษสารเรื
ัท แอดวานซ์
โฟร์บ ผูเซอร์
กัด (มหาชน)
เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
าข้อมูนลทีอื่ส่น�ำ มีคัคญวามขัดการประกอบธุ
แย้งที่มีสาระสราคั
กับงบการเงิ�นเนิหรื
อกับความรู
้ที่ไ�ด้กัรบับดูจาก
ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สการอ่
ำ�คัญานและพิ
ข้อจมูารณาว่
ลทางการเงิ
กิจญและผลการดำ
นงาน
การกำ
แลกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่

งบการเงิน

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อ งสื่ อสารเรื่ อ งดังกล่าวกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการก ากับ ดู แ ลเพื่ อ ด าเนิ น การแก้ไขให้
เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการด าเนิ น งานต่อ เนื ่ อ ง การเปิ ดเผยเรื่ อ งที ่เ กี่ย วกับ การด าเนิ น งาน
ต่อ เนื ่ อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชีส าหรับ การด าเนิ น งานต่อ เนื ่ อ งเว้น แต่
ผูบ้ ริ ห ารมีค วามตั้งใจที่จะเลิก กลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ทั หรื อหยุดดาเนิ น งานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
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ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลมี หน้าที่ ในการก ากับดู แลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
-4-

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ค วามเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
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ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่ อ เป็ นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่ พบข้อมู ลที่ ข ัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผล
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่มบริ ษทั และบริ ษทั
ของการควบคุ
มภายในของกลุ
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•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
•

•

•

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป- ข้5 อ- สรุ ปของข้าพเจ้า ขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที ่ไ ด้ว างแผนไว้ และประเด็น ที ่มีน ยั ส าคัญ ที ่พ บจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่ องที่มีน ยั สาคัญ ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้รายงานประจำ
าพเจ้า
�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ

•

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ•

อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
ข้ได้
อมูรลับทางการเงิ
นที่ส�ำ คัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน การกำ�กับดูแลกิจการ
หรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

งบการเงิน

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที ่ไ ด้ว างแผนไว้ และประเด็น ที ่มีน ยั ส าคัญ ที ่พ บจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่ องที่มีน ยั สาคัญ ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit
ดีลอยท์ข้ทูาช้ พเจ้
โธมัทาสุและมาตรการที
ไชยยศ สอบบัญชี ่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
-6สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

งบแสดงฐานะการเงินบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ
วันที และบริ
31 ธันวาคม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ษัท2563
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

4

18,420,768,856

19,636,627,466

เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็ นการเฉพาะ

5

1,909,700,898

1,989,089,050

6, 35

17,781,189,871

18,297,896,427

สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา

7

1,448,322,973

1,868,738,312

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

35

สินค้าคงเหลือ

8

เงินฝากสถาบันการเงินทีติดภาระคําประกัน

11,200,000

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน

-

-

-

614,805,617
1,753,889,823

1,975,219,680

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน

18

4,900,000,000

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

19, 35, 39

40,570,674,698

-

ประมาณการสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย
รายได้ค่าบริ การโทรศัพท์เคลือนทีรับล่วงหน้า

1,825,357,904

-

-

52,543,000,000

50,499,000,000

2,372,085,732

4,828,455,683

-

1,091,889

317,086,768

-

-

211,038,270

204,257,782

5,291,427

4,913,629

42,155,398,489

47,142,151,488

54,916,986,867

54,364,836,658

60,345,445

11
11

110,030,932
-

67,032,210

-

-

67,694,448

-

33,819,366,390

46,999,310
-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

เงินลงทุนในการร่วมค้า

9

799,044,580

635,509,431

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

9

31,588,188

24,612,629

-

-

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

12

122,517,637,998

125,510,307,301

56,165,771

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

13

58,722,695,215

-

225,706,272

ค่าความนิยม

14

2,881,699,659

2,881,699,659

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนนอกจากค่าความนิยม

16

7,122,852,880

5,468,375,759

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม

15

110,219,201,347

103,074,017,347

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

6,404,436
-

69,709,331
11,053,367
-

4,120,355,274

3,490,521,588

485,422,372

549,988,735

1,374,894,316

318,804,496

283,036,590

308,015,178,897

242,526,970,240

34,979,564,185

28,888,990,250

350,170,577,386

289,669,121,728

89,896,551,052

83,253,826,908

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

2,904,665,726

5,248,416,692

5,248,416,692

5,107,842,520

5,107,842,520

4,348,673,572

4,189,025,479

9,176,967

9,176,967

1,909,700,898

1,989,089,050

-

ส่ วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี

18

13,848,369,520

24,871,789,053

-

20

10,538,020,814

24,490,134,874

18

10,212,816,743

15,326,846

ส่ วนของใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
ค้างจ่ายทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ส่ วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน

18, 35
36

หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน

-

-

-

-

116,637,778

-

5,080,000,000

1,867,303,487

2,892,323,884

297,201,697

140,659,105

35,691,522
-

4,920,000,000
-

72,246,113

57,041,933

93,459

93,813,424,234

105,255,299,816

13,129,200,096

69,171,920,043

12,957,012,059

27,928,202,917

1,490,072,824

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

2,779,757,850

5

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน

เงินลงทุนระยะยาวอืน

41,376,819,746

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

ณ วันที

-

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

หนีสินหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รวมสิ นทรั พย์

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

งบการเงิน

หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสินระยะยาว

18, 35

79,301,185,042

หนีสินตามสัญญาเช่า

18, 35

48,150,496,963

21

3,179,944,080

2,859,529,007

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย
ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้
หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

-

118,716,176
394,889,613

15,422,866
329,248,695

20

42,911,010,664

37,298,912,437

-

1, 20

3,283,532,804

3,283,532,804

-

-

36

1,225,258,428

-

-

-

-

2,616,357,834

2,405,757,999

20,103,923

16,386,900

180,667,785,815

115,019,652,290

533,709,712

361,058,461

274,481,210,049

220,274,952,106

13,662,909,808

13,318,070,520

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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งบแสดงฐานะการเงินบริษ(ต่ัท แอดวานซ์
อ) อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

หน่ วย : บาท

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
22
4,997,459,800

4,997,459,800

4,997,459,800

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 2,974 ล้านหุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
2,973,554,313

2,973,178,632

2,973,554,313

2,973,178,632

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

22

22,446,531,121

22,386,069,897

(669,657,282)

(669,657,282)

22,446,531,121

22,386,069,897

-

-

ส่ วนตํากว่าทุนอืน
ส่วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
จัดสรรแล้ว
23

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

รายได้
รายได้จากการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์

26, 35

143,315,889,147

150,128,820,094

1,959,785,000

35

29,574,376,140

30,764,865,144

-

-

172,890,265,287

180,893,685,238

1,959,785,000

1,727,511,000

ต้นทุนการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์

1,727,511,000

(1,341,462,262)

(81,534,057,465)

(81,487,209,457)

(1,265,622,961)

ต้นทุนขาย

30, 35

(29,314,265,327)

(30,412,235,356)

-

-

รวมต้ นทุน

(110,848,322,792)

(111,899,444,813)

(1,265,622,961)

(1,341,462,262)

กําไรขันต้ น

62,041,942,495

68,994,240,425

694,162,039

386,048,738

ต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

30

(6,598,243,894)

(7,861,311,589)

(1,893,176)

(1,710,419)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

30

(17,732,641,307)

(19,879,238,500)

(92,678,460)

(192,516,104)

(24,330,885,201)

(27,740,550,089)

(94,571,636)

(194,226,523)

รวมต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
กําไรจากการให้ บริการ การให้ เช่ าอุปกรณ์ และการขาย

กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย

2563

ต้ นทุน

4,997,459,800

22, 24

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

รวมรายได้

ทุนจดทะเบียน

ชําระครบแล้ว

งบการเงิน

หน่ วย : บาท

รายได้จากการขาย

หุน้ สามัญ 4,997 ล้านหุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ
า
หรั
บ
ปี
สิ

น
วันที 31 ธัษนัทวาคม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)สุดและบริ
ย่อย2563ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ทุนเรื อนหุน้

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบก�ำไรขาดทุน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันทีและบริ
31 ธันวาคม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ษัท2563
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

50,882,427,533

43,725,576,066

50,882,427,533

43,725,576,066

(568,871,723)

350,931,793

(568,871,723)

350,931,793

75,563,983,962

69,266,099,106

76,233,641,244

69,935,756,388

125,383,375

128,070,516

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

75,689,367,337

69,394,169,622

76,233,641,244

69,935,756,388

รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

350,170,577,386

289,669,121,728

89,896,551,052

83,253,826,908

37,711,057,294

41,253,690,336

599,590,403

191,822,215

รายได้ทางการเงิน

27, 35

319,969,373

197,602,961

387,390,405

610,340,003

รายได้อืน

28, 35

648,697,303

648,896,450

66,567,628

67,516,380

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม
ทีใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย

(70,306,065)

(85,867,508)

26,757,273,522

30,590,075,960

กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ

140,200,640

308,410,189

207,672

2,786,812

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์

(138,620,912)

-

-

-

35

(167,773,760)

(144,365,024)

(167,723,760)

(144,335,024)

31, 35

(5,917,382,740)

(4,776,605,533)

(56,935,975)

(72,649,111)

32,525,841,133

37,401,761,871

27,586,369,895

31,245,557,235

(5,088,586,512)

(6,209,242,358)

(152,009,552)

(55,986,548)

27,437,254,621

31,192,519,513

27,434,360,343

31,189,570,687

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

9, 10

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

32

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

งบก�ำไรขาดทุน (ต่อ)บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)
สํ
า
หรั
บ
ปี
ดวันที 31ษธััทนย่วาคม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)สินสุและบริ
อย 2563
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
าหรับปี สินสุ ดและบริ
วันที 31 ธัษนัทวาคม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด สํ(มหาชน)
ย่อย2563ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่ วย : บาท

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

การแบ่ งปันกําไร

กําไรสํ าหรับปี

ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ส่ วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น (บาท)

27,434,360,343

31,189,570,687

2,894,278

2,948,826

27,437,254,621

31,192,519,513

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2562

27,434,360,343

31,189,570,687

-

-

27,434,360,343

31,189,570,687

33

กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

9.23

10.49

9.23

10.49

กําไรต่อหุน้ ปรับลด

9.23

10.49

9.23

10.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

27,437,254,621

31,192,519,513

27,434,360,343

31,189,570,687

2,921,382

-

-

-

(251,241,472)

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลขาดทุนจากการป้ องกันความเสียงกระแสเงินสด

36

ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริ ษทั ย่อยทีใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย

10

-

-

(198,071,795)

-

ภาษีเงินได้ของรายการทีจะอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง

32

รวมรายการทีจะถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

50,248,294

-

(198,071,796)

-

(198,071,795)

-

รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

(2,622,066)

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้

21

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนในบริ ษทั ย่อย

10

(112,095,664)
-

279,643,232
-

(157,370)

-

(30,800,812)

34,893,915

(67,175,569)

195,825,589

ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
รวมรายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรั บปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

32

22,752,663

(55,778,079)

6,191,636

(6,978,783)

(91,965,067)

223,865,153

(91,942,115)

223,740,721

(290,036,863)

223,865,153

(290,013,910)

223,740,721

27,147,217,758

31,416,384,666

27,144,346,433

31,413,311,408

27,144,346,433

31,413,311,408

27,144,346,433

31,413,311,408

2,871,325

3,073,258

27,147,217,758

31,416,384,666

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

-

27,144,346,433

31,413,311,408

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม

หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

กําไรสะสม

ส่ วนตํากว่ าทุนอืน

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนตําจาก
ทุนเรื อนหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

สํ ารองสํ าหรั บ

การเปลียนแปลง

จัดสรรแล้ ว

ส่ วนของ

การจ่ ายโดย

กําไรจาก

รวมองค์ ประกอบ

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสี ย

ทีออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ทุนสํารองตาม

ยังไม่ได้

ใช้ ห้ ุน

การลดสั ดส่ วน

อืนของส่ วนของ

ผู้ถือหุ้น

ทีไม่มีอาํ นาจ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ ว

หุ้นสามัญ

ในบริ ษัทย่ อย

กฎหมาย

จัดสรร

เป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ผู้ถือหุ้น

ของบริ ษัท

ควบคุม

ผู้ถือหุ้น

2,973,095,330

22,372,276,085

161,186,663

339,016,186

58,876,957,234

147,574,630

-

-

-

-

25,792,721

(668,455,415)

500,000,000

33,361,025,048

177,829,523

59,024,531,864

13,793,812

-

-

-

(13,877,114)

-

(13,877,114)

-

-

-

-

25,792,721

-

25,792,721

-

-

-

(21,048,760,390)

-

-

-

(21,048,760,390)

(1,477,858)

(21,050,238,248)

13,793,812

-

-

(21,048,760,390)

11,915,607

-

11,915,607

(21,022,967,669)

(1,477,858)

(21,024,445,527)

-

-

-

-

-

(1,201,867)

(21,099,514)

(22,301,381)

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรื อนหุน้

22

83,302

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

24

-

34, 35

-

เงินปั นผลจ่าย
รวมเงินทุนทีได้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น

83,302

25,792,721

การเปลียนแปลงส่ วนได้ เสี ยของบริ ษัทย่ อย
การเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ย่อย

-

รวมการเปลียนแปลงส่ วนได้ เสี ยของบริ ษัทย่ อย

-

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

83,302

-

(1,201,867)

-

(1,201,867)

-

-

-

-

-

(1,201,867)

(21,099,514)

(22,301,381)

13,793,812

(1,201,867)

-

(21,048,760,390)

11,915,607

-

11,915,607

(21,024,169,536)

(22,577,372)

(21,046,746,908)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไรสําหรับปี

-

-

-

-

31,189,570,687

-

-

-

31,189,570,687

2,948,826

31,192,519,513

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

-

-

-

-

223,740,721

-

-

-

223,740,721

124,432

223,865,153

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

-

-

-

-

31,413,311,408

-

-

-

31,413,311,408

3,073,258

31,416,384,666

2,973,178,632

22,386,069,897

(669,657,282)

500,000,000

43,725,576,066

189,745,130

161,186,663

350,931,793

69,266,099,106

128,070,516

69,394,169,622

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินรวม
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น (ต่อ)
งบการเงินรวม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

กําไรสะสม

ส่ วนตํากว่ าทุนอืน
ส่ วนตําจาก
ทุนเรื อนหุ้น

หน่ วย : บาท
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น

สํ ารองสํ าหรับ

การเปลีย นแปลง

จัดสรรแล้ว

ส่ วนของ

การจ่ ายโดย

กําไรจาก

สํ ารอง

รวมองค์ประกอบ

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสี ย

ทีอ อกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้

ใช้ ห้ นุ

การลดสั ดส่ วน

การแปลงค่า

สํ ารองรายการ

การเปลีย นแปลง

อืนของส่ วนของ

ผู้ถือหุ้น

ทีไ ม่ มีอาํ นาจ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

ในบริษัทย่ อย

กฎหมาย

จัดสรร

เป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

งบการเงิน

ป้ องกันความเสี ยง

ในมูลค่ายุติธรรม

ผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

ควบคุม

ผู้ถือหุ้น

2,973,178,632

22,386,069,897

128,070,516

69,394,169,622

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเดิม
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9

2.4

-

-

(669,657,282)

500,000,000

-

-

(669,657,282)

500,000,000

43,725,576,066
30,159,105

189,745,130

161,186,663

-

-

-

350,931,793

69,266,099,106

-

-

-

(721,880,941)

45,456,631

(676,424,310)

(646,265,205)

189,745,130

161,186,663

-

(721,880,941)

45,456,631

(325,492,517)

68,619,833,901

-

(646,265,205)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่

2,973,178,632

22,386,069,897

43,755,735,171

128,070,516

68,747,904,417

60,461,224

-

-

-

(60,836,905)

-

-

-

-

(60,836,905)

-

-

-

-

-

-

-

17,627,148

-

-

-

-

17,627,148

17,627,148

-

17,627,148

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ ด้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผู้ถือหุ้น
เพิมทุนจดทะเบียน

22

375,681

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

24

-

เงินปั นผลจ่าย
รวมเงินทุนทีไ ด้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผู้ถือหุ้น

34, 35

-

-

-

-

(20,217,823,520)

-

-

-

-

-

-

(20,217,823,520)

(927,026)

(20,218,750,546)

60,461,224

-

-

(20,217,823,520)

(43,209,757)

-

-

-

-

(43,209,757)

(20,200,196,372)

(927,026)

(20,201,123,398)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,631,440)

(4,631,440)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,631,440)

(4,631,440)

60,461,224

-

-

(20,217,823,520)

(43,209,757)

-

-

-

-

(43,209,757)

(20,200,196,372)

(5,558,466)

(20,205,754,838)

-

27,437,254,621

375,681

การเปลีย นแปลงส่ วนได้ เสี ยของบริษัทย่ อย
การเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ย่อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

375,681

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กาํ ไรสําหรับปี

-

-

-

-

27,434,360,343

-

-

27,434,360,343

2,894,278

ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

-

-

-

-

(89,844,461)

-

-

2,921,382

(200,993,177)

(2,097,654)

(200,169,449)

(290,013,910)

(22,953)

(290,036,863)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

-

-

-

-

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

(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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

2,973,554,313

22,446,531,121

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
รายงานประจำ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจ งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ทุนเรื อนหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ ว

สํ ารองสํ าหรั บ

กําไรจาก

รวมองค์ ประกอบ

ทีออกและ

ส่ วนเกินมูลค่ า

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้

การจ่ ายโดย

การลดสั ดส่ วน

อืนของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ชํ าระแล้ ว

หุ้นสามัญ

กฎหมาย

จัดสรร

ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

2,973,095,330

22,372,276,085

500,000,000

33,361,025,048

177,829,523

161,186,663

339,016,186

59,545,412,649

13,793,812

-

-

(13,877,114)

-

(13,877,114)

-

-

25,792,721

-

25,792,721

25,792,721

รายการกับเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรื อนหุ้น

22

83,302

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

24

-

-

-

34, 35

-

-

-

(21,048,760,390)

-

-

-

(21,048,760,390)

13,793,812

-

(21,048,760,390)

11,915,607

-

11,915,607

(21,022,967,669)

เงินปั นผลจ่าย
รวมรายการกับเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

83,302

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี

-

-

-

31,189,570,687

-

-

-

31,189,570,687

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

-

-

-

223,740,721

-

-

-

223,740,721

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

-

-

-

31,413,311,408

-

-

-

31,413,311,408

500,000,000

43,725,576,066

189,745,130

161,186,663

350,931,793

69,935,756,388

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

2,973,178,632

22,386,069,897

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย

งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินเฉพาะกิ
จ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่ วย : บาท
กําไรสะสม

หมายเหตุ

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนแบ่ งขาดทุน

ทุนเรื อนหุ้ น

จัดสรรแล้ ว

สํ ารองสํ าหรับ

กําไรจาก

สํ ารอง

เบ็ดเสร็จอืน

รวมองค์ ประกอบ

ทีออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้

การจ่ายโดย

การลดสั ดส่ วน

การเปลีย นแปลง

ในบริษทั ย่ อย

อืนของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ ว

หุ้ นสามัญ

กฎหมาย

จัดสรร

ใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ในมูลค่ ายุติธรรม

ทีใช้ วธิ ีส่วนได้ เสี ย

ผู้ถือหุ้ น

ผู้ถือหุ้ น

2,973,178,632

22,386,069,897

500,000,000

43,725,576,066

189,745,130

161,186,663

-

-

350,931,793

69,935,756,388

-

-

-

-

-

16,682,006

(693,106,316)

(676,424,310)

(646,265,205)

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

60,461,224

-

-

(60,836,905)

-

-

-

(60,836,905)

17,627,148

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเดิม
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9

2.4

30,159,105

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่
รายการกับเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้ น
การเพิมขึนของทุนเรื อนหุ้น

22

375,681

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

24

-

-

-

-

17,627,148

-

-

-

17,627,148

34, 35

-

-

-

(20,217,823,520)

-

-

-

-

-

(20,217,823,520)

60,461,224

-

(20,217,823,520)

(43,209,757)

-

-

-

(43,209,757)

(20,200,196,372)

-

-

-

27,434,360,343

เงินปันผลจ่าย
รวมรายการกับเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

375,681

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี

-

-

-

27,434,360,343

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

-

-

-

(89,844,461)

-

-

(125,896)

(200,043,553)

(200,169,449)

(290,013,910)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

-

-

-

27,344,515,882

-

-

(125,896)

(200,043,553)

(200,169,449)

27,144,346,433

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นส่นวนหนึ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
เป็ น่งส่ของงบการเงิ
วนหนึงของงบการเงิ
นนี
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
12, 13, 15, 16, 30
รายได้ทางการเงิน
27, 35
ต้นทุนทางการเงิน
31, 35
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน /
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
6
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
24
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย การลดมูลค่าของสิ นค้า
และตัดจําหน่ายสินค้าคงเหลือ
8
ขาดทุนจากอุปกรณ์ทียกเลิกการใช้งาน
ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์ตามสัญญา
7
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอืน
11
(กําไร) ขาดทุนจากการขาย และตัดจําหน่ายสินทรัพย์
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึน และ(กําไร) ขาดทุน
จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุน ของบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริษทั ร่ วม
ทีใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
9, 10
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
32
เงินสดได้มาจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน
เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ตามสัญญา
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
ประมาณการสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย
รายได้ค่าบริ การโทรศัพท์เคลือนทีรับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนีสินหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ (หนีสิน) ทางการเงินอืน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2563

หน่ วย : บาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

27,437,254,621

31,192,519,513

27,434,360,343

31,189,570,687

51,841,589,128
(319,969,373)
5,917,382,740

37,228,819,712
(197,602,961)
4,776,605,533

152,237,335
(387,390,405)
56,935,975

68,980,994
(610,340,003)
72,649,111

2,875,760,943
17,627,148

2,520,818,756
25,792,721

(1,600,000)
17,627,148

(200,000)
25,792,721

(42,416,084)
700,428,653
524,572,869
37,609,387

(15,611,282)
952,433,692
746,805,695
1,000,000
177,909,650

(6,855,734)

1,000,000
35,557,433

(144,399,835)

(416,414,806)

128,415

(499,486)

70,306,065
196,970,421
5,088,586,512

85,867,508
844,012,892
6,209,242,358

(26,757,273,522)
39,769,635
152,009,552

(30,590,075,960)
110,446,463
55,986,548

94,201,303,195

84,132,198,981

699,948,742

358,868,508

79,388,152
(3,371,745,566)
(104,157,529)
2,498,786,035
307,586,354
(361,374,979)
(1,062,139,696)
159,648,093
(79,388,152)
15,204,180
(99,683,652)
(23,427,027)
92,159,999,408
(56,432,164)
(6,474,175,466)
85,629,391,778

231,453,135
(1,602,313,048)
(920,605,134)
(989,858,916)
342,464,732
266,751,157
1,904,589,590
(113,401,922)
225,494,559
(231,453,135)
6,089,356
146,431,280
(3,588,355)
83,394,252,280
(45,600,833)
(6,721,408,874)
76,627,242,573

(14,436,684)
59,967,648
(35,767,906)
(159,990,297)
160,281
549,881,784
(12,991,839)
(49,730,533)
487,159,412

10,954,645
63,090,360
215,178,101
53,326,532
(113,401,922)
(105)
(3,539,189)
584,476,930
(20,273,104)
(60,345,445)
503,858,381

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย
ซือทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
จําหน่ ายอุปกรณ์
จ่ายชําระใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันเพิม ขึนสุทธิ
เงินลงทุนในการร่ วมค้าเพิม ขึน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม ขึน
เงินลงทุนระยะยาวอืนเพิม ขึนสุทธิ
รับเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิม ขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันเพิม ขึนสุทธิ
รับเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชําระหนีสินระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ น้
จ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเพือ ซือบริ ษทั ย่อยจากส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนของยอดคงเหลือ
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม
ข้ อมูลเพิมเติมสํ าหรั บงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
ยอดหนีคา้ งชําระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ ายทุน ใบอนุญาตให้ใช้
คลืนความถีโทรคมนาคม และหนี สินตามสัญญาเช่า

20
35
9
10

18
18
18, 35
18
18
18

4

2562

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

326,271,472
(28,056,506,397)
108,662,577
(26,834,978,550)
(246,899,800)
8,999,970
(54,694,450,728)

188,219,053
(23,029,006,645)
76,690,654
(4,020,000,000)
(8,056,000)
7,799,974
(26,784,352,964)

473,476,282
(21,444,506)
3,493,657
(2,044,000,000)
(25,999,970)
19,963,915,443
18,349,440,906

560,321,637
(10,934,441)
62,118,468
(1,830,000,000)
(1,000,000)
26,373,181,453
25,153,687,117

(4,218,326,797)
(11,753,609,774)
4,900,000,000
24,000,000,000
(24,828,560,000)
(4,631,440)
(20,218,750,546)
(32,123,878,557)

(3,106,139,500)
(5,900,000,000)
2,000,000,000
(11,153,580,000)
(56,226,064)
(22,301,381)
(21,050,238,248)
(39,288,485,193)

(47,017,478)
(125,361,385)
160,000,000
33,188,038
(20,217,823,520)
(20,197,014,345)

(63,706,504)
(2,900,000,000)
7,844,796
(8,205,362)
(21,048,760,390)
(24,012,827,460)

(26,921,103)
(1,215,858,610)
19,636,627,466
18,420,768,856
-

15,334,694
10,569,739,110
9,066,888,356
19,636,627,466
-

(36)
(1,360,414,063)
1,975,219,680
614,805,617

(768)
1,644,717,270
330,502,410
1,975,219,680

127,598,345,017

76,777,034,340

236,525,552

1,261,780

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

หมายเหตุ
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
สารบัญ
การดําเนินงานและข้อมูลทัว ไปของบริ ษทั
เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสาํ คัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
ลูกหนีการค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืนและเงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิ ยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนนอกจากค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอืน
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนสํารองตามกฎหมาย
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานและการจําแนกรายได้
รายได้จากการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์
รายได้ทางการเงิน
รายได้อืน
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สารบัญ
กองทุนสํารองเลียงชีพ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรต่อหุ้น
เงินปั นผล
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เครื องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ประมาณการหนีสินจากภาษีหัก ณ ทีจ่าย
เหตุการณ์สาํ คัญ ข้อพิพาททางการค้าและคดีความทีสาํ คัญ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การอนุมตั ิงบการเงิน
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

การดําเนินงานและข้ อมูลทัวไปของบริษัท
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลทีจดั ตังขึนในประเทศไทย และทีอยู่
จดทะเบียนตังอยูเ่ ลขที 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมือเดือนพฤศจิกายน 2534
ณ วันที 31 ธั นวาคม 2563 ผู ้ถื อหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริ ษัท อิ นทัช โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน) ถื อหุ ้นร้ อยละ 40.45
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และเป็ นนิ ติบคุ คลทีจดั ตังขึนในประเทศไทย
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถื อหุ้นร้ อยละ 23.32 (ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 23.32) ของทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั และเป็ นนิติบุคคลทีจดั ตังขึนในประเทศสิ งคโปร์
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั คือ ให้บริ การทีปรึ กษาและบริ หารงานให้กบั บริ ษทั ย่อย และการประกอบธุรกิจทีสาํ คัญ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) สรุ ปได้ดงั นี
1) การเป็ นผูด้ าํ เนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีภายใต้คลืนความถี 2.1 GHz โดย บริ ษทั แอดวานซ์
ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง
กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็ นผู ้ด ํ าเนิ นการและให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีภายใต้ช่วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz - 2155 MHz
ตามใบอนุ ญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN ได้รับสิ ทธิ
ตามใบอนุ ญาตดังกล่ าว เริ มตังแต่วนั ที 7 ธั นวาคม 2555 ถึ งวันที 6 ธันวาคม 2570 AWN มี ภาระผูกพันจะต้อ ง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํ หนดในใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลืนความถี 1800 MHz
เมือวันที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีภายใต้ช่วงคลืน
ความถี วิ ท ยุ ค มนาคมระหว่ าง 1725 MHz - 1740 MHz และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุ ญ าตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติ มครังที 1) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ได้รับสิ ทธิ
ตามใบอนุ ญาตดังกล่ าว เริ มตังแต่ วนั ที 26 พฤศจิ กายน 2558 ถึ งวันที 15 กันยายน 2576 AWN มี ภาระผูก พัน
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํ หนดในใบอนุญาต
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ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลืนความถี 900 MHz
เมือวันที 27 พฤษภาคม 2559 AWN ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีภายใต้ช่วงคลืน
ความถี วิ ท ยุ ค มนาคมระห ว่ า ง 895 MHz - 905 MHz และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ มเติ มครั งที 2) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที 30 มิ ถุนายน 2559 ด้ว ยราคาประมูล รวม
ทังสิ น 75,654 ล้า นบาทโดย AWN ได้รับสิ ทธิ ตามใบอนุ ญาตดังกล่าว เริ มตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2559 ถึ ง
วันที 30 มิ ถุนายน 2574 AWN มี ภาระผู กพัน จะต้องปฏิ บัติ ตามข้อกําหนดต่ าง ๆ และจ่า ยค่ าธรรมเนี ยม
ภายในระยะเวลาตามทีกาํ หนดในใบอนุญาต
ตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุไว้ในการประมูลเมือวันที 28 มิถุนายน 2559 AWN ได้ชาํ ระเงินงวดแรก
เป็ นจํานวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็ นเงินทังสิ น 8,603 ล้านบาท พร้อมวาง
หนังสื อคําประกันจากธนาคารเพือคําประกันการชําระเงิ นในส่ วนทีเหลือให้กบั กสทช. โดยเงินงวดที 2
และ 3 อีกร้ อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิมจะชําระในปี ทีสองและปี ทีสามนับจากวันจ่ายชําระครังแรก และ
ส่ วนทีเหลือจะชําระในปี ทีสี
เมื อ วัน ที 11 เมษายน 2562 คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ได้อ อกคําสั งหั ว หน้า คณะรั กษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ที 4/2562 ให้ ค ณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (“กสทช.”) พิจารณาแบ่งชําระเงิ นจากการประมูลคลืนความถีท งั หมดที ผูร้ ั บใบอนุ ญาตให้ใช้
คลืนความถี 890-915 MHz/935-960 MHz ต้องชําระออกเป็ นสิ บงวด ปี ละงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยให้
ผูร้ ับใบอนุ ญ าตที ไม่ส ามารถชําระเงิ นจากการประมูลคลืนความถีได้ตามเงือนไขการชําระเงินเดิ มแจ้ง
ความจํานงในการขอแบ่ งชําระดังกล่าวไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน นับ แต่ วนั ที ค าํ สังนี มีผ ลใช้บังคับ
อย่างไรก็ตาม การขอแบ่งชําระอยูภ่ ายใต้เงือนไขทีวา่ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะต้องประสงค์ทีจะเข้าร่ วมขอรับ
การจัดสรรคลืนความถี 700 MHz ที กสทช. จะพิจารณาจัดสรรด้วย
เมือวันที 10 พฤษภาคม 2562 AWN ได้ยนื หนังสื อถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) เพือแจ้งความประสงค์ขอแบ่งชําระเงิน
ประมูลคลืนความถี 900 MHz
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
เมื อ วัน ที 19 มิ ถุ น ายน 2562 AWN ได้ เข้ า ร่ วมขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื น ความถี สํ า หรั บ กิ จ การ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อสํานักงาน กสทช. และเป็ นผูไ้ ด้รับจัดสรรคลืนความถี 700 MHz จํานวน 1 ชุด
ซึงต่อมา AWN ได้รับหนังสื อจาก กสทช. ยืนยันว่า AWN ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของคําสัง คสช. ที 4/2562
ส่ งผลให้ AWN ได้รับสิ ทธิ ในการแบ่งชําระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขใหม่ทีระบุใน
คําสัง คสช. ที 4/2562 ดังกล่าว และแจ้งข้อมูลการแบ่งชําระเงินออกเป็ นสิ บงวด งวดละเท่า ๆ กัน ทังนี
AWN ได้ทาํ การวัดมูลค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่ายของคลืนความถี 900 MHz โดย
พิจารณาระยะเวลาการชําระหนี ทีเปลี ยนแปลงไปและการเข้าร่ วมรับการจัดสรรคลืนความถี 700 MHz
ผลต่างทีเกิดขึนจากการวัดมูลค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่ายคลืนความถี 900 MHz
ตามเงือนไขเดิมและเงือนไขใหม่ รับรู ้เป็ นส่ วนปรั บมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมรอรั บรู ้
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี
700 MHz เมือ AWN ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 700 MHz
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลืนความถี 1800 MHz
เมือวันที 19 สิ งหาคม 2561 AWN ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีภายใต้ช่วงคลืน
ความถี วิ ท ยุ ค มนาคมระหว่ าง 1740 MHz - 1745 MHz และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ มเติ มครั งที 3) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที 21 กันยายน 2561 โดย AWN ได้รั บสิ ทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ มตังแต่วนั ที 24 กันยายน 2561 ถึงวันที 15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพันจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนี ยมภายในระยะเวลาตามทีกาํ หนดในใบอนุญาต
การจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลืนความถี 700 MHz
เมื อ วัน ที 19 มิ ถุน ายน 2562 AWN ได้รั บ การจัด สรรคลื นความถี 700 MHz จากคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ภายใต้ช่วงคลืนความถีวิท ยุ
คมนาคมระหว่าง 723 MHz - 733 MHz และ 778 MHz - 788 MHz กําหนดระยะเวลา 15 ปี เริ มตังแต่วนั ที
1 ตุลาคม 2563 หรื อจนกว่าจะกําหนดเป็ นอย่างอืน ด้วยราคารวมทังสิ น 17,584 ล้านบาท ตามเงือนไขและ
ข้อกําหนดทีระบุไว้ในประกาศ กสทช. ลงวันที 5 มิถุน ายน 2562 AWN มีภาระผูกพันจะต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนี ยมภายในระยะเวลาตามทีกาํ หนดในใบอนุญาต AWN จะเริ มชําระ
งวดแรกไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเริ มต้นการอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 700 MHz สําหรับงวดที 1 ชําระ
เงินค่าคลืนความถีร้อยละ 10 ของราคาการอนุญาตให้ใช้คลืนความถี ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็ นเงินทังสิ น
1,881 ล้านบาท พร้ อมหนังสื อคําประกันจากธนาคารเพือคําประกันการชําระเงินในส่ วนทีเหลื อให้กับ
กสทช. จํานวนทีเหลือจะชําระในปี ทีสองถึงปี ทีสิบ งวดละเท่า ๆ กัน พร้อมหนังสือคําประกันจากธนาคาร
เพือคําประกันค่าคลืนความถีส่วนทีเหลือ

อินโฟร์นเซอร์
(มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย �เนินงาน
ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�บริ
คัญษัท แอดวานซ์
ข้อมูลทางการเงิ
ที่ส�ำ คัวญิส จํากัดการประกอบธุ
รกิจและผลการดำ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงิน

ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขก่อนการรับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที กาํ หนดแล้วให้ ถือว่า ผูข้ อรับ ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื นความถีฯ ที ได้รับ การจัดสรรคลืน
ความถีดงั กล่าวนีสิ นสิ ทธิ ทีจะได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีฯ ตลอดจนต้องชดใช้ค่าเสี ยหายเบืองต้น
เป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 2,638 ล้านบาท และค่าเสี ยหายอืนทีเกิดจากการดําเนินการเรี ยกคืนคลืนความถี
รวมถึงการไม่ได้รับสิ ทธิ การแบ่งชําระเงินตามทีระบุไว้ในคําสัง คสช. ที 4/2562โดยจะต้องกลับไปชําระเงิน
ตามเงือนไขการชําระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz และเงินประมูลคลืนความถีส่วนเพิมตามหลักเกณฑ์ที
ระบุ ใ นประกาศของ กสทช. เรื อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื น ความถี สํ า หรั บ กิ จ การ
โทรคมนาคม 895 MHz - 905 MHz และ 940 MHz - 950 MHz ตามเงือนไขเดิม
สําหรั บเงือนไขการชําระเงิน ค่าคลื นความถีฯ สํ านักงาน กสทช. ประกาศเรื อง การอนุ ญาตให้ใช้ค ลืน
ความถี สํ าหรั บกิ จการโทรคมนาคมย่า น 703 MHz - 733 MHz และ 758 MHz - 788 MHz ฉบับ ที 2 ลง
วันที 12 มิถุนายน 2563 กําหนดใหม่ให้ชาํ ระเงินค่าคลืนความถีงวดที 1 ตามจํานวนทีกาํ หนดในประกาศฯ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในวันที 13 มกราคม 2564 ดังนัน คลืน ความถีสําหรับ กิ จการโทรคมนาคมย่าน
723 MHz - 733 MHz และ 778 MHz - 788 MHz เริ มตังแต่วนั ที 15 มกราคม 2564 กําหนดระยะเวลา 15 ปี
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลืนความถี 2600 MHz
เมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2563 AWN ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็ นผู ้ดําเนิ นการและให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื อนที ภายใต้
ช่ วงคลื นความถี วิ ทยุ คมนาคมระหว่ าง 2500 MHz - 2600 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1
(เพิ มเติ มครั งที 4) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที 21 กุ มภาพันธ์ 2563 โดย AWN ได้รั บสิ ทธิ ตามใบอนุ ญาตดังกล่ าว
เริ มตังแต่ ว ันที 21 กุ มภาพันธ์ 2563 ถึ งวันที 20 กุ มภาพันธ์ 2578 AWN มี ภาระผู ก พั น จะต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
ข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํ หนดในใบอนุญาต
การประมูลคลืนความถีสาํ หรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz
เมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2563 AWN ได้รับแจ้งผลการประมูลคลืนความถีย่าน 700 MHz จากคณะกรรมการ
กิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) โดย AWN เป็ นผูช้ นะ
การประมูลคลืนความถีย่าน 700 MHz ช่วงคลืนความถีวิทยุ 733 MHz - 738 MHz คู่กบั 788 MHz - 793 MHz
ระยะเวลาการอนุ ญาต 15 ปี ด้วยมูลค่าการประมูลรวมทังสิ น 17,154 ล้านบาท AWN มี ภาระผูกพันจะต้อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขการดําเนิ นการก่อนรับใบอนุญาตตามทีกาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุ ญาตให้ใช้คลื น
ความถีสาํ หรับกิจการโทรคมนาคมเคลือนทีสากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
AWN ชําระเงินประมูลคลืนความถีฯ งวดแรก มูลค่าร้อยละ 10 ของราคาการประมูลสู งสุ ดรวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็ นเงินจํานวน 1,835 ล้านบาท ในวันที 13 มกราคม 2564 พร้อมหนังสื อคําประกันจากธนาคารเพือคําประกัน
การชําระเงินประมูลในส่ วนทีเหลือให้กบั สํานักงาน กสทช. เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเริ มต้น
การอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถียา่ น 700 MHz จํานวนทีเหลือจะชําระในปี ทีสองถึงปี ทีสิบ งวดละเท่า ๆ กัน
พร้อมหนังสื อคําประกันจากธนาคารเพือคําประกันค่าคลืนความถีส่วนทีเหลือ ทังนี ประกาศฯ กําหนดวัน
เริ มต้นอนุญาตให้ใช้คลืนความถีย่าน 700 MHz เป็ นวันที 1 เมษายน 2564 หรื อจนกว่า กสทช. จะกําหนด
เป็ นอย่างอืน สํานักงาน กสทช. จะมีหนังสื อแจ้งวันเริ มต้น การอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีย่าน 700 MHz
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวัน
การประมูลคลืนความถีสาํ หรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 26 GHz
เมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2563 AWN ได้รับแจ้งผลการประมูลคลืนความถียา่ น 26 GHz จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ชุ ดความถีที 10 - 21
ช่วงความถีวิทยุ 25.2 GHz - 26.4 GHz ระยะเวลาการอนุ ญาต 15 ปี นับแต่วนั ทีได้รับอนุ ญาต ด้วยมูลค่า
การประมูลรวมทังสิ น 5,345 ล้านบาท AWN มีภาระผูกพันจะต้องปฏิบตั ิตามตามเงือนไขการดําเนิ นการ
ก่อนรับใบอนุญาตตามทีกาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลือนทีสากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz
AWN มี กาํ หนดต้องชําระเงินประมูลคลืน ความถี ฯ ทังหมด เป็ นเงิน จํานวนรวมภาษี มู ลค่าเพิมเป็ นเงิน
ทังสิ น 5,719 ล้านบาท ภายในหนึ งปี นับจากวันที 19 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ งเป็ นวันที AWN ได้รับหนังสื อ
แจ้งเป็ นผูช้ นะการประมูลจาก สํานักงาน กสทช.
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
3) บริ ษัท ซี เอส ล็อกอิ นโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) บริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการ
กิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) สําหรั บใบอนุ ญาต
ด้านอินเตอร์ เน็ต ประเภท 2 และ ด้านโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพือดําเนิ นการและให้บริ การ
เกี ยวกับศูนย์ขอ้ มูลอินเตอร์ เน็ต บริ การอินเตอร์ เน็ ต บริ การรับ - ส่ งสั ญญาณผ่านดาวเที ยมเพือการสื อสาร
ทังภายในประเทศและต่างประเทศ และจําหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต
ตามข้อกําหนดของ กสทช. หากผูไ้ ด้รับใบอนุญาตมิได้กระทําการทีขดั ต่อเงือนไขในใบอนุญาตโดยผิด
ในลักษณะทีสาํ คัญหรื อเป็ นความผิดทีร้ายแรง กสทช. จะพิจารณาการต่อใบอนุญาตตามขันตอนปกติ
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ชื อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ
บริษทั ย่อย
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด ผูใ้ ห้บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด
หยุดให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที
บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากัด
ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด
ผูใ้ ห้บริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์และการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์และบัตรเงินสด
บริ ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลือนที
ผูจ้ ดั จําหน่ายโทรศัพท์เคลือนที และให้บริ การ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้บริ การ
โทรคมนาคมบริ การโครงข่ายโทรคมนาคม
และให้บริ การอินเตอร์เน็ต

ประเทศที
กิจการจัดตัง

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
(ร้ อยละ)
2563
2562

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
98.55
99.99
99.99

99.99
98.55
99.99
99.99

ไทย
ไทย

99.99
99.99

99.99
99.99

2) บริ ษั ท ซุ ป เปอร์ บรอดแบนด์ เน็ ท เวอร์ ค จํา กั ด (“SBN”) ซึ งเป็ นบริ ษ ั ท ย่ อ ย ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) สําหรับ
ใบอนุญาตกิ จการกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ เพือให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ทีไม่ใช้
คลื น ความถี ระดับชาติ ตามใบอนุ ญ าตเลขที B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุ ญ าต”) ลงวัน ที 20 มี นาคม
2560 โดยมี กําหนดสิ นสุ ดวันที 19 มีนาคม 2575 นอกจากนี SBN ได้รับใบอนุ ญาตจาก กสทช. สําหรับ
ให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ แต่ละฉบับมีระยะเวลา 1 - 8 ปี ทังนี SBN มีภาระผูกพัน
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํ หนดในใบอนุญาต

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื อกิจการ
บริษทั ย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ซุ ปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค
จํากัด
บริ ษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด
บริ ษทั แฟกซ์ ไลท์ จํากัด
บริ ษทั ไมโม่เทค จํากัด

บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริ บิวชัน
จํากัด
บริ ษทั เลิร์นดิ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
ผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม บริ การ
โครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ และ
ให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
ผูน้ ําเข้า และจัด จําหน่ าย โทรศัพ ท์ เคลือ นที แ ละ
อุปกรณ์
ผูใ้ ห้บริ การพืนที ทีดินและอาคาร รวมทังสิ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ
ผูพ้ ฒ
ั นาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริ การรวบรวม
ข้อมูลสําหรั บบริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื อนที
(Content Aggregator) และให้ บ ริ การในการ
เรี ยกเก็บและรับชําระเงินจากลูกค้า
ผูใ้ ห้บริ การจัดอบรมแก่บริ ษทั ในกลุ่ม

การร่ วมค้ า
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จํากัด

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
ประเทศที
(ร้ อยละ)
กิจการจัดตัง 2563
2562

2

วัน ที 1 กัน ยายน 2563 บริ ษทั แอดวานซ์ ดาต้าเน็ท เวอร์ ค คอมมิวนิ เคชัน ส์ จํากัด (“ADC”) ได้จดทะเบีย นเลิกกิจการกับ กระทรวง
พาณิ ช ย์โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ADC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89 ล้านบาทรวมอยู่ในรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของงบแสดงฐานะการเงินรวม สําหรับรายการทีเหลือไม่เป็ นรายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวม

3

ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธัน วาคม 2563 AWN ได้ซื อหุ ้นสามัญของ CSL เพิม เติม จํานวน 526,300 หุ้น มูล ค่าในราคาหุ้นละ 8.80
บาท รวมเป็ นเงิน 5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่ วนการถือหุ้นร้อยละ 0.09 ของหุ ้นสามัญทังหมดทีออกและชําระแล้วทังหมดของ CSL ผล
จากรายการดังกล่าว AWN ถือหุ้นสามัญของ CSL จํานวน 592,524,524 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.67 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ว
ทังหมดของ CSL

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.98

99.98

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ผูใ้ ห้บริ การนายหน้าประกันภัย

ไทย

99.99

99.99

ผูใ้ ห้บริ การจัดอบรม

ไทย

99.99

-

ไทย

51.00 1, 2

51.00 1

ไทย

99.67 1, 3

99.58 1

ไทย

99.99 1

99.99 1

ไทย

99.99 1

99.99 1

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1
กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั จัดทําบัญชี เป็ นเงิน บาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีทีรับรองทัว ไปในประเทศไทย

ไทย

99.94 1

99.94 1

2.2

ผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายสื อสัญญาณโทรคมนาคม

ไทย

29.00 1

29.00 1

ผูพ้ ฒั นาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแก้วนําแสง
ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และการชําระเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ผูใ้ ห้บริ การเกมส์ออนไลน์

ไทย
ไทย

60.00 1
33.33 1

60.00 1
33.33 1

สิ งคโปร์

33.33 1

-

ไทย

70.00 1

-

Digital Games International Private
Limited
บริ ษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จํากัด ปัจจุบนั ยังไม่ประกอบธุรกิจ
1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ไทย

บริษทั ย่ อยทางอ้อม
บริ ษทั แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ ค
อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
คอมมิวนิเคชัน ส์ จํากัด
บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ผูใ้ ห้บริ การศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ตและบริ การรั บส่ งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพือการสื อสาร และ
จําหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต
บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดพิมพ์และโฆษณาสมุด
รายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์ฉบับธุ รกิจ
บริ ษทั เอดี เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริ การผ่านระบบโทรศัพท์เคลือนทีและ
พัฒนาแอพพลิเคชัน
บริ ษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จํากัด ผูใ้ ห้บริ การธุรกิจสือโฆษณาออนไลน์
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จํากัด

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ดังนัน งบการเงินนี
จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่ รื อผลการดําเนินงานซึงอาจเกิดขึนในกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ดาํ เนินงาน
โดยปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึน
อย่า งต่อเนื อ ง ทําให้เกิด การชะลอตัว ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุร กิจ และอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
สถานการณ์ด งั กล่า วอาจนํามาซึ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อ มของการดําเนิน ธุร กิจ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนืองและ
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนีสินและหนี สินทีอาจจะเกิดขึน
อย่างสมําเสมอ
2.

งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 เรื อง “การนําเสนอ
งบการเงิน” ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มใน หรื อหลังวันที 1 มกราคม
2563 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที 2 ตุลาคม 2560 เรื อง
“การจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน
พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื อง “กําหนดรายการย่อทีตอ้ งมี ในงบการเงิน
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที 26 ธันวาคม 2562

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า แสดงโดยสัดส่ วนของความเป็นเจ้าของทีถือโดยบริ ษทั ย่อย

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์-ว7ิส- จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
2.3

งบการเงินนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
ตามทีได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญ (ดูหมายเหตุขอ้ 3)

2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษัทและบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ ม
ในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รั บการ
ปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข ึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติน ี ไม่ มี ผลกระทบอย่ างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับใหม่ซึ งมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีน ี และมีการเปลียนแปลงในหลักการสําคัญ มี
ดังนี
2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิน (“TFRS 9”)
มาตรฐานกลุ่มเครื องมือทางการเงิน
เมื อ วัน ที 21 กัน ยายน 2561 สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ อ อกประกาศเกี ย วกับ มาตรฐานการบัญ ชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ดังนี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32

การแสดงรายการสําหรับเครื องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มาใช้โดยรับรู ้ผลกระทบ
สะสมย้อนหลังจากการปรั บใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี เป็ นรายการปรั บ ปรุ ง
กําไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ้นต้นงวดของงวดปั จจุบนั
มาตรฐานกลุ่มเครื องมือทางการเงินนําเสนอข้อกําหนดใหม่สําหรับรายการดังนี
1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการเงิน
2) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
3) การบัญชีป้องกันความเสี ยง
ตารางต่ อไปนี แสดงผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 มาใช้ต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
การแสดงรายการ

วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เดิม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
วิธีการรับรู้รายการ ยอดคงเหลือ ณ วันที ผลกระทบจากการ ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2563
ตามมาตรฐานการ
ใช้ มาตรฐานการ 1 มกราคม 2563 ตาม
มาตรฐานการรายงาน
รายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการ
รายงาน
รายงานทางการเงิน ทางการเงินฉบับที 9 ทางการเงินใหม่
ใหม่
เดิม

สิ นทรัพย์
ลูกหนีการค้าและลูกหนี ราคาทุนหักขาดทุน ราคาทุนตัดจําหน่าย
หมุนเวียนอืน
จากการด้อยค่า
สินทรัพย์ทางการเงิน เกณฑ์คงค้าง
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
หมุนเวียนอืน
กําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนระยะยาวอืน ราคาทุนหักขาดทุน
จากการด้อยค่า
ราคาทุนตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
ไม่หมุนเวียนอืน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
ราคาทุนตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ เกณฑ์คงค้าง
เกณฑ์คงค้าง
การตัดบัญชี

- 10 -

18,298
67

-

3,491

(12)

18,286

1

1

(67)

-

124

124

195

3,686
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
การแสดงรายการ

วิธีการรับรู้ รายการ
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เดิม

หนีสิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี เกณฑ์คงค้าง
หมุนเวียนอืน
หนีสินทางการเงิน
เกณฑ์คงค้าง
หมุนเวียนอืน

หนีสินทางการเงินไม่
หมุนเวียนอืน

เกณฑ์คงค้าง

งบการเงินรวม
วิธีการรับรู้รายการ ยอดคงเหลือ ณ วันที ผลกระทบจากการ ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2563
ตามมาตรฐานการ
ใช้ มาตรฐานการ 1 มกราคม 2563 ตาม
มาตรฐานการรายงาน
รายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการ
รายงาน
รายงานทางการเงิน ทางการเงินฉบับที 9 ทางการเงินใหม่
ใหม่
เดิม
41,377

ราคาทุนตัดจําหน่าย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้
จัดสรร
องค์ประกอบอืนของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

141

-

(47)
120

814

41,330
261

814

43,726

30

43,756

351

(676)

(325)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายการ

วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เดิม

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนระยะยาวอืน ราคาทุนหักขาดทุน
จากการด้อยค่า
สินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ เกณฑ์คงค้าง
การตัดบัญชี

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีการรับรู้รายการ ยอดคงเหลือ ณ วันที ผลกระทบจากการ ยอดคงเหลือ ณ วันที
ตามมาตรฐานการ
ใช้ มาตรฐานการ 1 มกราคม 2563 ตาม
1 มกราคม 2563
รายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการ
รายงาน
มาตรฐานการรายงาน
ใหม่
รายงานทางการเงิน ทางการเงินฉบับที 9 ทางการเงินใหม่
เดิม
วิธีส่วนได้เสี ย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
เกณฑ์คงค้าง

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้
จัดสรร
องค์ประกอบอืนของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

27,928
47

(663)
(47)

-

-

27,265

68

68

550

(4)

546

43,726

30

43,756

351

(676)

(325)

2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”)
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิโดยปรับปรุ งยอดยกมากับกําไรสะสม ดังนี
- กําหนดให้กลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ผลกระทบสะสมจากการนํา TFRS 16 มาปฏิ บตั ิ ใช้ครังแรกเป็ น
รายการปรับปรุ งกําไรสะสมต้นงวด ณ วันทีนาํ TFRS 16 มาใช้ครังแรก
- ไม่ปรับย้อนหลังข้อมูลเปรี ยบเทียบและยังคงนําเสนอข้อมูลเปรี ยบเทียบตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่ า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที 4 เรื อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ (“TFRIC 4”)

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลกระทบทางการเงินจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่ า
มาปฏิบตั ิใช้เป็ นครังแรก
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู้หนี สินตามสัญญาเช่าทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าทีก่อนหน้าถูกจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานตามหลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า
สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้ว ัดมูล ค่าด้วยจํา นวนเท่ ากับ หนี สิ นตามสั ญ ญาเช่ า ปรั บ ปรุ งด้วย
จํานวนเงิ นของการจ่ ายชําระตามสั ญ ญาเช่ าที จ่ายล่ วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ งเกี ยวข้องกับ
สัญญาเช่ าที รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก่ อนวันที นํามาปฏิบ ัติใช้ครั งแรก หนี สิ นตาม
สัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วย
อัตราดอกเบียการกูย้ ืมส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั อัตราดอกเบียการกูย้ ืมส่ วนเพิมของผูเ้ ช่าถัวเฉลีย
ทีนาํ มาใช้กบั หนี สินตามสัญญาเช่ าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 2.06 และร้อยละ 2.35 ตามลําดับ
ตามระยะเวลาของสัญญา
สํา หรั บสัญญาเช่ า ทีเ คยจัด ประเภทเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที 17 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี สินตามสัญญาเช่ า
ดังกล่าวก่อนวันนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาถื อปฏิ บตั ิเป็ นมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันทีนาํ มาปฏิบตั ิใช้ครังแรก
ตารางต่อไปนี แสดงรายการปรับปรุ งของงบการเงินแต่ละรายการทีได้รับผลลกระทบจาก
การปฏิบตั ิใช้ TFRS 16
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 1 มกราคม 2563

สิ นทรั พย์
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิน
ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าภายในหนึงปี
หนีสินระยะยาว
หนีสินตามสัญญาเช่า

ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2563
ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงินเดิม

-

-

18,298
125,510
1,375
24,872
69,172

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์- ว13ิส -จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที 16

หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2563
ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงินใหม่

(990)
(101)
66,758
(318)

17,308
125,409
66,758
1,057

(53)
10,443
(28)
54,987

24,819
10,443
69,144
54,987

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 1 มกราคม 2563

สิ นทรั พย์
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนีสิน
ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าภายในหนึงปี
หนีสินระยะยาว
หนีสินตามสัญญาเช่า

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที
ยอดคงเหลือ ณ วันที
ผลกระทบจากการใช้
1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงาน
1 มกราคม 2563
ตามมาตรฐาน
ทางการเงินฉบับที 16
ตามมาตรฐาน
การรายงาน
การรายงาน
ทางการเงินเดิม
ทางการเงินใหม่
1,825
70

(1)
(17)
37

1,824
53
37

15,327

(15)
27
(16)
23

15,312
27
15,407
23

-

-

15,423
-

ตารางต่อไปนี แสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดําเนินงานทีเปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17
เรื อง สัญญาเช่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบียการกูย้ ืมส่ วนเพิม ณ วันทีนาํ มา
ปฏิบตั ิใช้ครังแรก และหนีสินตามสัญญาเช่ารับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันทีนาํ มาปฏิบตั ิใช้ครังแรก

ภาระผูกพันสัญญาเช่าดําเนินงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุ ง
บวก รับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที 17 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
บวก (หัก) ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที 16
หัก ดอกเบียรอตัดบัญชี
หนีสินตามสัญญาเช่าภายหลังมูลค่าคิดลด ณ วันที 1 มกราคม 2563
หัก ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
หัก ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
หนีสินตามสั ญญาเช่ า ณ วันที 1 มกราคม 2563
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งบการเงินรวม
49,453

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
278

81

31

23,063
72,597
(5,859)
66,738
(990)
(318)
65,430

(257)
52
(1)
51
(1)
50

208

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื อง มาตรการผ่อนปรนชัว คราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิ บัติ ทางการบัญ ชี ฉ บับ นี ให้เป็ นทางเลื อกสําหรับ ทุก กิ จการที ถื อปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นสําหรับกิจการทีมีส่ วนได้เสี ยสาธารณะ เนื องจากการจัดทํางบการเงินในช่ วงเวลาที
COVID-19 ยังคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสู ง ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็ นผลให้
ฝ่ ายบริ ห ารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรื อในการวัดมู ลค่ าและรั บรู ้
รายการทางบัญชี แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี จึงมีวตั ถุประสงค์เพือลดผลกระทบในบางเรื องจากการ
ปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบางฉบับ และเพือให้เกิ ดความชัดเจนในวิธีปฏิ บตั ิ ทาง
บัญชี ในช่วงเวลาที ยงั มีค วามไม่แน่ นอนเกี ยวกับสถานการณ์ ดังกล่า ว ทังนี กิ จการสามารถใช้แนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี สําหรับการจัดทํางบการเงินทีมีรอบระยะเวลารายงานสิ นสุ ดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว คราวทีจะไม่นาํ การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่ามาถือเป็ น
การเปลี ยนแปลงสั ญ ญาเช่ า โดยทยอยปรั บลดหนี สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าที ค รบกําหนดแต่ละงวดตาม
สัดส่ วนทีได้ส่วนลด พร้อมทังกลับรายการค่าเสื อมราคาจากสิ นทรัพย์สิ ทธิการใช้และดอกเบี ยจาก
หนี สิ นตามสัญญาเช่าที ย งั คงรับรู ้ในแต่ละงวดตามสั ดส่ วนของค่า เช่ าที ลดลง และบัน ทึ กผลต่า งที
เกิดขึนในกําไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการนําแนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี ดงั กล่าวมาใช้ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
2.5

การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า
TFRS 16 ได้มีการปรั บปรุ งสําหรับการยิน ยอมลดค่าเช่าที เกียวข้องกับ COVID-19 ซึ งมี ผลบังคับใช้
ตังแต่วนั ที 1 มิถุนายน 2563 ทังนี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้ได้ การปรับปรุ งนี
เพือเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิสําหรับผูเ้ ช่า โดยไม่จาํ เป็ นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที
เกิดขึนอันเป็ นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 และเข้าเงือนไขตามทีระบุ
ไว้ ถือเป็ นการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยให้บนั ทึกการยินยอมลดค่าเช่ านัน เสมือนว่าไม่ใช่
การเปลี ยนแปลงสัญญาเช่ า นอกจากนี TFRS 16 ฉบับ ปรับปรุ ง ได้เพิมข้อกําหนดสําหรับข้อยกเว้น
ชัวคราวที เกิ ด ขึ น จากการปฏิ รูป อัตราดอกเบี ย อ้า งอิ ง โดยกิ จ การต้อ งถื อปฏิ บัติตามการปรั บ ปรุ ง
ดังกล่าวกับงบการเงินประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2565 เป็ น
ต้นไป ทังนี อนุ ญ าตให้กิจการถื อปฏิ บตั ิ ก่อนวันที มีผลบังคับใช้ได้ ซึ ง TFRS 16 ฉบับ ปรังปรุ งนี ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือวันที 27 มกราคม 2564

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์- ว15ิส -จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว
และจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2564
เป็ นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข ึนเพือให้มีเนือหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งการอ้างอิ ง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้นการปรับปรุ งคํานิ ยามและข้อกําหนดทางการบัญชี
ดังต่อไปนี
คํานิยามของธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 เรื อง การรวมธุรกิจ ทีปรับปรุ งใหม่ ได้อธิบายให้ชดั เจนขึนถึง
คํานิยามของธุรกิจ และเพิมทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว โดยกลุ่มกิจกรรมและสิ นทรัพย์ทีได้มาจะ
ถูกพิจารณาว่าไม่ ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่ วนใหญ่ของสิ นทรัพย์ข นั ต้นทีได้มานันกระจุ กตัวอยู่ใน
สิ นทรั พย์ที สามารถระบุ ต วั ตนได้รายการเดี ยวหรื อกลุ่ มของสิ นทรัพย์ที คล้ายคลึ งกัน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี กาํ หนดให้ใช้วิธีเปลียนทันที เป็ นต้นไปสําหรับการเปลียนแปลงดังกล่าว และ
สามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้
คํานิยามของความมีสาระสําคัญ
การปรับปรุ งคํานิ ยามของความมีสาระสําคัญ ทําให้เกิ ดการปรั บปรุ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 เรื อง
การนําเสนองบการเงิ น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 เรื อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด รวมทังมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืนทีอา้ งอิงถึงความ
มีสาระสําคัญ โดยการปรั บปรุ งนี เพื อให้ คาํ นิ ยามเป็ นแนวทางเดี ยวกันกับกรอบแนวคิ ด โดยให้ใช้วิธี
เปลียนทันทีเป็ นต้นไปสําหรับการเปลียนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้
การปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง
เนื องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง ทําให้มีการปรับปรุ งข้อกําหนดของการบัญชีป้องกันความเสี ยง
โดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื อง เครื องมื อทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที 7 เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง ประกอบด้วยการปรับปรุ งคํานิ ยามและเกณฑ์
การรับรู้สินทรัพย์และหนี สิน รวมทังการเพิมแนวปฏิบตั ิเกียวกับการวัดมูลค่า การตัดรายการสิ นทรัพย์
และหนี สิ น การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ล นอกจากนี กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทาง
การเงินฉบับนี ยังได้อธิ บายให้ชดั เจนขึนถึงความสามารถของฝ่ ายบริ หารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิ ง
เศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าของข้อมูลทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องมาเริ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
อยูร่ ะหว่างประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวทีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ในงวดทีจะเริ มถือปฏิบตั ิ
3.

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ยกเว้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.4 งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่า
ขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามทีได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญดังต่อไปนี
3.1
เกณฑ์ในการทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และ
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกบัญชี สําหรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซื อ เมือการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั
ยกเว้นในกรณีทีเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของกิจการเพือให้
ได้มาซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของกิ จการนัน ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องนําสิทธิในการออกเสียงทีเกิดขึนมารวมในการพิจารณา วันทีซือกิจการคือ วันทีอาํ นาจในการ
ควบคุมนันได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ื อ การกําหนดวัน ที ซื อ กิ จการและการระบุ เกี ย วกับการโอนอํานาจ
ควบคุมจากฝ่ ายหนึงไปยังอีกฝ่ ายหนึงต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกียวข้อง
ค่าความนิยม วัดมูลค่าจากมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนทีโอนให้ซ ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวนส่ วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซือ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มาและ
หนีสินทีรับมาซึ งวัดมูลค่า ณ วันทีซือ

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์- ว17ิส -จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
สิ งตอบแทนที โอนให้ ต้องวัด ด้วยมู ลค่ ายุติธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ทีโอนไป หนี สิ น ที กลุ่ มบริ ษทั และ
บริ ษทั ก่อขึนเพือจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของทีออกโดยกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ทังนี สิ งตอบแทนที โอนให้ยงั รวมถึงมูลค่ ายุติธรรมของหนี สินที อาจเกิดขึนและมู ลค่ าของ
โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื อเมือรวมธุ รกิจ หากการรวมธุรกิจมี
ผลให้สินสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และผูถ้ ูกซือ ให้ใช้ราคาทีตาํ
กว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหัก
จากสิ งตอบแทนทีโอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอืน
หนี สินทีอาจเกิ ดขึนของบริ ษัททีถูกซื อที รับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี สินหากมี ภาระผูกพันใน
ปัจจุบนั ซึงเกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ
กลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิทีได้มา
จากผูถ้ ูกซือ
ต้นทุนที เกียวข้องกับการซื อของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษัทที เกิดขึน ซึ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิจ เช่น
ค่าทีปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพและค่าทีปรึ กษาอืนๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิจของกิจการหรื อการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่า
เป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย และตามแนวปฏิบตั ิทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในระหว่างปี 2552
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับ
หรื อ มีสิ ทธิ ใ นผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย วข้องกับ กิจการนัน และมีค วามสามารถในการใช้
อํานาจเหนือกิจการนันทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสินสุ ดลง
การสูญเสี ยการควบคุม
เมื อกลุ่ม บริ ษัทสู ญ เสี ยการควบคุ ม ในบริ ษ ัท ย่อย กลุ่ มบริ ษ ัท ตัด รายการสิ นทรั พ ย์และหนี สิ น ของ
บริ ษทั ย่อยนันออก รวมถึงส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอืนในส่ วนของเจ้า ของ
ที เกี ย วข้อ งกับบริ ษ ทั ย่อ ยนัน กํา ไรขาดทุ น ที เ กิ ด ขึนจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้
ในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมทียงั คง
เหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสูญเสี ยการควบคุม
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หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนทีบนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่ วนได้เสี ยในเงินลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ทีบนั ทึก ตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

ส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนของบริ ษทั ทีบนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริ ษทั ย่อย

เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญ ชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิน ทีใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
(สกุลเงินบาท) โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ

บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการทีกลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนัย สํา คัญโดยมี อาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเกียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วม
ในนโยบายดังกล่าว

สินทรัพย์และหนี สินทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีรายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้
ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนัน กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกรับรู ้ใน
งบกําไรขาดทุน

การร่ วมค้า เป็ นการร่ วมการงานซึ งผูท้ ีมีการควบคุมร่ วมในการงานนันมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
การร่ วมการงานนัน เงินลงทุนในการร่ วมค้าบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย และรับรู ้
รายการเริ มแรกด้วยราคาทุน

สิ นทรัพย์และหนีสินทีไม่เป็ นตัวเงินซึ งเกิดจากรายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ งบันทึ กตาม
เกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ

ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการ
เมื อเริ มแรกด้วยราคาทุนซึ งรวมถึงต้นทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ มแรก ส่ วนแบ่งกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื นของเงิ นลงทุนที บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั จะถูกบันทึ กในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการจนถึงวันทีกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทียงั ไม่เกิดขึนจริ งซึ งเป็ น
ผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
ซึ งเป็ นผลมาจากรายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการทีควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจริ งถูกตัดรายการในลักษณะ
เดียวกับกําไรทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึน
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งบการเงิน

3.2

3.3

เครื องมือทางการเงิน
ก) นโยบายทีปฏิบตั ิใช้ต งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2563
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี สิ นทางการเงิ น รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมของกลุ่มบริ ษทั และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เมือกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนด
ของสัญญาของเครื องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินรับรู ้รายการเมือเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการทํา
รายการทีเกียวข้องโดยตรงกับการซื อ การออกตราสารสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการเงิน
(นอกจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการเงินทีวดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน) เพิม
หรื อหักจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี สินทางการเงินตามความเหมาะสม เมือ
รับรู ้รายการเมือเริ มแรก ต้นทุนการทํารายการทีเกียวข้องโดยตรงกับการซือสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อ
หนีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน รับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
สิ น ทรั พย์ท างการเงิ นที รับรู ้ ท งั หมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ ายุติ ธรรม
ขึนอยูก่ บั การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ตราสารหนีทีเข้าเงือนไขดังต่อไปนี ถูกวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย




สิ นทรัพย์ทางการเงินทีถือครองตามโมเดลธุ รกิ จทีมีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ซึ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ งเป็ นการจ่ายเพียง
เงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีกาํ หนดไว้

โดยปกติ สิ นทรัพย์ทางการเงินอืนทังหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เว้นแต่ทีกล่าวไว้ก่อนหน้า กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อาจปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี กบั สิ นทรัพย์ทางเงินทีเมือเลือก
รับรู ้รายการเมือเริ มแรกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้




กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อาจเลือกให้แสดงการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึนภายหลังกับ
ตราสารทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หากเข้าเงือนไข (2) ด้านล่าง และ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อาจเลือกกําหนดให้ตราสารหนี ทีเข้าเงือนไขราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน หากการ
ปฏิบตั ิดงั กล่าวช่วยขจัดหรื อลดการจับคู่ไม่เหมาะสมทางการบัญชีอย่างมีนยั สําคัญ ดู (3) ด้านล่าง

(1) ราคาทุนตัดจําหน่ายและวิธีดอกเบียทีแท้จริ ง
วิธีดอกเบี ยทีแท้จริ งเป็ นวิธีการคํานวณราคาทุนตัดจําหน่ ายของตราสารหนี และปั นส่ วนดอกเบีย
รับตลอดช่วงระยะเวลาทีเกียวข้อง
ดอกเบียรับ รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนและรวมในรายการ “รายได้ทางการเงิน”
(2) ตราสารทุนทีเลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ณ วันทีรับรู ้รายการเมือเริ มแรก กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (เป็ นรายตราสาร) ทังนีเมือเลือกแล้วไม่สามารถ
ยกเลิกได้ การเลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได้ หากตราสารทุนเป็ นการถือไว้เพือค้าหรื อหากเป็ นสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายทีรับรู ้
โดยผูซ้ ือในการรวมธุรกิจ
เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที แ สดงด้วยมู ล ค่ ายุ ติธ รรมผ่ า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ อื น วัด มู ลค่ า
เมือเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการทํารายการ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
รายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมกับกําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนและสํารองการวัดมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสม
กําไรหรื อขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนเมือตัดจําหน่ ายเงินลงทุน
ในตราสารทุน รายการดังกล่าวจะโอนไปกําไรสะสมแทน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เลือกกําหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทังหมดทีไม่ใช่ ถือไว้เพือการค้าแสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ณ วันทีนาํ TFRS 9 มาปฏิบตั ิใช้ครังแรก (ดูหมาย
เหตุขอ้ 2.4)
(3) สิ นทรัพย์ทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีไม่เข้าเงือนไขสําหรับการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อด้วยมูลค่า
ยุติธ รรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื น (ดู (1) ถึ ง (2) ด้านบน) วัด มู ลค่ าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ทางการเงินที แสดงด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ายุติธรรม
ณ วันสิ นรอบของแต่ ละรอบระยะเวลารายงานกับกําไรหรื อขาดทุ นจากมูลค่ายุติธรรมใด ๆ ที รับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุ น ตราบเท่ าที สิ นทรั พย์ทางการเงิ นนั นไม่ เป็ นส่ วนหนึ งของความสั มพันธ์ ของ
การป้ องกันความเสี ยงที เลื อกกําหนดไว้ (ดู นโยบายการบัญชี การป้ องกันความเสี ยง) กําไรหรื อ
ขาดทุนสุ ทธิ รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน และรวมอยู่ในรายการ “กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนั ธ์” มูลค่ายุติธรรมประเมินตามทีอธิบายไว้ในหมายเหตุขอ้ 2.4
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับ รู้ ค่าเผือผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิดขึนกับ
ลูกหนีการค้า และสินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา จํานวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
จะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันทีรายงานเพือให้สะท้อนการเปลียนแปลงของความเสี ยงด้านเครดิตจาก
ทีเคยรับรู ้รายการเมือเริ มแรกของเครื องมือทางการเงินทีเกียวข้อง
กลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องรั บรู ้ ค่าเผือผลขาดทุน ด้านเครดิ ตที ค าดว่าจะเกิ ด ขึน ตลอดอายุเสมอ
สําหรับลูกหนี การค้าและสิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนกับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี ประมาณการโดยใช้ตารางการตังสํารองขึนอยู่กบั ข้อมูลผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ปรับปรุ งด้วยปัจจัยเฉพาะของผูก้ ูย้ มื
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว ไป และการประเมินทิศทางทังในปั จจุบนั และในอนาคต ณ วันทีรายงาน
รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม
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หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลขาดทุนด้า นเครดิตที ค าดว่า จะเกิดขึ นตลอดอายุแสดงถึ งผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที ค าดว่าจะ
เกิดขึนจากเหตุการณ์ปฏิบตั ิผิดสัญญาทีมีความเป็ นไปได้ว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของเครื องมือทาง
การเงิน ที ค าดไว้ ในทางกลับกัน ผลขาดทุนด้านเครดิ ตทีค าดว่า จะเกิ ดขึ นใน 12 เดือนข้างหน้า
แสดงถึงสัดส่ วนของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดตลอดอายุทีคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์
ปฏิ บ ัติ ผิ ด สั ญ ญาของเครื อ งมื อ ทางการเงิ น ที มี ค วามเป็ นไปได้ว่ าจะเกิ ด ขึ น ภายใน 12 เดื อ น
หลังจากวันทีรายงาน
(1) นโยบายการตัดรายการ
กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทตัด รายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเมือมี ขอ้ มูลที บ่งชี ว่าลูกหนี มีปัญหา
ด้านการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็ นไปได้ทีจะได้รับคืน สิ นทรัพย์ทางการเงินทีถูก
ตัดรายการอาจขึนอยู่กบั วิธีการบังคับภายใต้กระบวนการทวงถามของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
โดยใช้คาํ ปรึ กษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินทีได้รับคืนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(2) การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็ นการคํานวณความน่าจะเป็ นของ
การปฏิบ ตั ิ ผิดสั ญญา ร้อยละของความเสี ย หายที อาจจะเกิ ด ขึนเมือลู กหนี ปฏิ บตั ิ ผิด สัญญา
และยอดหนี เมือลูกหนี ปฏิบตั ิผิดสัญญา การประเมินคํานวณความน่ าจะเป็ นของการปฏิบตั ิ
ผิดสัญญาและร้อยละของความเสี ยหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนี ปฏิบตั ิผิดสัญญาขึนอยู่กบั
ข้อมู ลในอดี ตปรั บปรุ งด้วยการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต สําหรั บยอดหนี เมือลู กหนี
ปฏิบ ัติผิดสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน แสดงโดยมูลค่ าตามบัญชี ข นั ต้น ของสิ น ทรัพ ย์
ณ วันทีรายงาน
หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั วัดมูลค่าของค่าเผือผลขาดทุนของเครื องมือทางการเงินด้วยจํานวนเงิน
ทีเท่ากับค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน
แต่ ณ วันทีรายงานปัจจุบนั พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ตอ้ งถือปฏิบตั ิ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องวัดมูลค่า
ของค่าเผือผลขาดทุนด้วยจํานวนเงินที เท่ากับผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึนใน 12 เดื อน
ข้างหน้า ณ วันทีรายงานปัจจุบนั เว้นแต่สินทรัพย์เหล่านันใช้วิธีการอย่างง่าย
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
หนีส ิ นทางการเงิน
หนี สินทางการเงินทังหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ี ดอกเบียทีแท้จริ งหรื อด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนี สินทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ณ วันทีรับรู ้รายการเมือเริ มแรก หาก
เข้าเงือนไขดังนี




การกําหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าหรื อการรับรู ้รายการอย่างมี
นัยสําคัญทีจะเกิดขึน
หนี สินทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสินทางการเงินหรื อทังสองแบบ
ทีมีการบริ หารและประเมิ นผลการดําเนิ น งานด้วยเกณฑ์ มูลค่ ายุติธรรมซึ งสอดคล้องกับกลยุทธ์
การบริ หารความเสี ยง หรื อกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ข้อมูลเกียวกับกลุ่มดังกล่าวมีการนําเสนอเป็ นการภายใน

หนีสินทางการเงินทีวดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
วิธีดอกเบียทีแท้จริ งเป็ นวิธีการคํานวณราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี สินทางการเงินและปันส่ วนดอกเบี ย
จ่ายตลอดช่วงระยะเวลาทีเกียวข้อง อัตราดอกเบียทีแท้จริ งคืออัตราทีใช้ในการคิดลดประมาณการเงินสด
จ่ายในอนาคต (รวมถึ งค่าธรรมเนี ยมและต้น ทุน ในการรับและจ่ายทังหมด ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของอัตรา
ดอกเบียทีแท้จริ ง ต้นทุนการทํารายการ และส่ วนเกินหรื อส่ วนลดมูลค่าอืน ๆ ) ตลอดอายุทีคาดไว้ของ
หนี สิน ทางการเงินหรื อ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาที ส ันกว่า เพือให้ได้ราคาทุ นตัด จําหน่ ายของ
หนีสินทางการเงิน
ตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เข้าทําสัญญาตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินหลายประเภทเพือบริ หารความเสี ยงกับ
อัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลียนต่างประเทศ รวมถึงสัญญาฟอร์ เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ และสัญญา
แลกเปลียนอัตราดอกเบีย
อนุ พนั ธ์รั บรู ้รายการเมือเริ มแรกด้วยมูลค่ ายุติธรรม ณ วันที เข้าทําสั ญญาอนุ พนั ธ์และวัดมูลค่าใหม่ใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรื อขาดทุนรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่อนุ พนั ธ์ดงั กล่าวถูกเลือกกําหนดให้เป็ นเครื องมือทีใช้ป้องกันความเสียงที
มี ป ระสิ ทธิ ผ ลในเหตุ ก ารณ์ ที ช่ ว งเวลาของการรั บ รู ้ ร ายการกํา ไรหรื อขาดทุ น ขึ นอยู่ กับ ลั ก ษณะ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี ยง

- 24 -

213

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

อนุพนั ธ์ทีมูลค่ายุติธรรมเป็ นบวกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน ตรงกันข้ามอนุพนั ธ์ทีมูลค่ายุติธรรมเป็ น
ลบรับรู ้เป็ นหนี สิ นทางการเงิน อนุ พนั ธ์จะไม่หั กกลบในงบการเงิน อนุ พ ัน ธ์ แสดงเป็ นสิ น ทรัพ ย์ไ ม่
หมุนเวียนหรื อหนี สินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาทีเหลืออยู่ของอนุพนั ธ์มีมากกว่า 12 เดือนและไม่คาด
ว่าจะถูกรับรู ้หรื อจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนั ธ์อืนแสดงเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนหรื อหนี สินหมุนเวียน

การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
ส่ วนทีมีประสิ ทธิ ผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์และเครื องมือทีใช้ป้องกันความ
เสี ยงทีเข้าเงือนไขอืนทีเลือกกําหนดและเข้าเงือนไขเป็ นการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดรับรู ้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

การบัญชีป้องกันความเสี ยง
กลุ่ มบริ ษ ัทเลื อกกําหนดให้อนุ พ นั ธ์ทีเข้าเงือ นไขเป็ นเครื อ งมื อที ใช้ป้องกัน ความเสี ยงที เกี ยวข้องกับ
ความเสี ยงอัตราดอกเบียในการป้องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด

ข) นโยบายทีปฏิบตั ิใช้กอ่ นวันที 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้เครื องมือทางการเงิน เพือลดความเสี ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย เครื องมือทางการเงินเหล่านีประกอบด้วยสัญญาแลกเปลียนล่วงหน้า และ
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย ซึ งบันทึกในงบการเงิน ณ วันทีตามสัญญา วัตถุประสงค์ของเครื องมือ
ทางการเงินเหล่านีคือการลดความเสี ยง

ณ การเริ มต้นของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี ยง กลุ่มบริ ษทั จัดทําเอกสารซึงระบุถึงความสัมพันธ์
ของการป้องกันความเสียงระหว่างเครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยงและรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยง
และวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี ยงสําหรับรายการทีเกียวข้องกับการป้ องกันความเสี ยง
นอกจากนี ณ วันทีเริ มต้นป้ องกันความเสี ยงและต่อเนื องไป กลุ่มบริ ษัทจัดทําเอกสารว่า เครื องมื อทีใช้
ป้ องกันความเสี ยงมี ประสิ ทธิ ผลในการหักกลบการเปลี ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที มีการ
ป้องกันความเสี ยงทีเกียวข้องกับความเสี ยงทีมีการป้ องกันความเสี ยง เมือความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี ยงเข้าเงือนไขความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี ยงทุกข้อดังต่อไปนี






มีความสัมพันธ์เชิ งเศรษฐกิจระหว่างรายการที มีการป้ องกันความเสี ยงและเครื องมื อที ใช้ป้องกัน
ความเสี ยง
ผลกระทบของความเสี ยงด้านเครดิตไม่เหนื อกว่าการเปลียนแปลงมูลค่าอันเกิ ดจากความสัมพัน ธ์
ทางเศรษฐกิจ และ
อัตราส่ วนการป้องกันความเสี ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี ยงเท่ากับอัตราส่ วนของ
ปริ มาณของรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงซึ งกลุ่มบริ ษทั ได้ป้องกันความเสี ยงต่อปริ ม าณของ
เครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยงซึ งกลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ป้องกันความเสี ยงสําหรับปริ มาณของรายการที
มีการป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว
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- 25 -

งบการเงิน

สัญญาแลกเปลียนและสัญญาซื อขายอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าป้องกันความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของ
อัตราแลกเปลียนโดยการกําหนดอัตราแลกเปลียนทีจะใช้ในการชําระหนี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ รายการ
ซื อขายเงิ นตราต่ างประเทศบันทึกเป็ นสิ นทรั พย์และหนี สิ นทางการเงิ นอืน ณ วันที ตามสั ญญา สั ญญา
แลกเปลี ย นและสั ญ ญาซื อขายอั ต ราแลกเปลี ย นล่ ว งหน้ า จะถู ก แปลงค่ า ตามอัต ราแลกเปลี ย น
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรื อขาดทุ นที ย งั ไม่ เกิ ดขึนจากการแปลงค่ าเงิ นตราต่างประเทศ
ดังกล่ าวจะถู กบันทึ กรั บรู ้ ในงบกําไรขาดทุน ส่ วนเกิ นหรื อส่ วนลดที เกิ ดขึ นในการทําสั ญญาจะถู กตัด
จําหน่ายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยป้ องกันความเสี ยงที เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ย ผลต่างทีจะ
ได้รั บหรื อต้องจ่ ายชําระตามสั ญญาแลกเปลี ยนอัตราดอกเบี ยได้บันทึ กเป็ นส่ วนหนึ งของรายได้ห รื อ
ค่าใช้จ่ายดอกเบียตลอดอายุของสัญญา กําไรขาดทุนจากการยกเลิ กสัญญาหรื อการชําระคืนเงิ นกูย้ ืมก่อน
กําหนดได้บนั ทึกรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
3.4

3.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเที ย บเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ออมทรัพย์ และฝากประจําไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน และเงินลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสู งและมี อายุคงเหลือนับแต่วนั ออกตราสารจนถึ งปั จจุบนั เป็ นระยะเวลาสาม
เดือนหรื อตํากว่า
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
3.7

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา ตราสารหนีและตราสารทุนอืน

ก) นโยบายทีปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที 1 มกราคม 2563
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุนสุ ทธิหลังจากหักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําทีจดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนระยะสัน มีอายุครบกําหนดมากกว่า
สามเดือนแต่ไม่เกินหนึ งปี

ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการ
ชําระหนี ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนี สูญ

นโยบายทีปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที 1 มกราคม 2563

ข) นโยบายทีปฏิบตั ิใช้ต งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2563
ลูกหนีการค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน แสดงในราคาทุนสุ ทธิ หักค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึน
ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเปิ ดเผยไว้หมายเหตุขอ้ 3.3
3.6

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื อนที ซิ มการ์ ด และอะไหล่ ทีใช้ในการซ่ อมแซมและการ
ให้บริ การ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสิ นค้า
คงเหลือของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คํานวณโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักเคลือนที
ต้นทุ นของสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุ นที ซื อ ต้นทุ นแปลงสภาพและต้น ทุ น อื น เพื อ ให้สิน ค้า อยู่ใน
สถานทีและสภาพปั จจุบนั
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที
จําเป็ นในการขาย
ค่ าเผือสิ นค้าล้า สมัยและการลดมูล ค่ าของสิ น ค้าคงเหลื อจะถูก บันทึ ก สํ าหรั บ สิ น ค้า เสื อ มคุ ณ ภาพ
เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
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ตราสารหนีซ ึงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตังใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทีจะถือ
จนครบกําหนด เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนทีซื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี จะถูกตัดจ่ายโดย
วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี ทีเหลือ
ตราสารหนี และตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไว้เพือค้า
หรื อตังใจถื อไว้จนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครังแรก
เงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและ
ผลต่า งจากสกุ ล เงิ น ตราต่ างประเทศของรายการที เป็ นตัวเงิ น บัน ทึ กในกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จอืน
ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศบันทึกรับรู ้ในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมทีเคย
บันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นโดยตรงเข้างบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ในกรณี ทีเป็ นเงิน
ลงทุนประเภททีมีดอกเบีย จะต้องบันทึกดอกเบียในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนโดย
วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจาก
การด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมื อทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพือค้าและหลักทรัพย์เผือขายจะใช้ราคา
เสนอซือ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
การจําหน่ายเงินลงทุน
เมื อมีการจําหน่ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ทีได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึ ง
กําไรขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น จะถูกบันทึ กรับรู ้
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ในกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จําหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคํานวณต้นทุน สํา หรับ
เงินลงทุนทีจาํ หน่ายไปและเงินลงทุนทียงั ถืออยูใ่ ช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนทีเหลืออยูท่  งั หมด
3.8

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทีเป็ นกรรมสิ ทธิของกิจการ
ทีดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผือจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์
ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
การจัดหาสิ นทรัพ ย์เพือให้สินทรัพย์น ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุน
ในการรื อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานทีต งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื สําหรับเครื องมือ
ทีควบคุมโดยลิ ขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ ซ ึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิ ขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ น นั ให้ถือว่า
ลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึงของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้อง
บันทึกแต่ละส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับ
จากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของทีดิน อาคาร และอุป กรณ์ โดยรับรู ้ สุทธิ ในงบกําไรขาดทุน
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทีเช่า
การเช่ าซึ งกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษัทได้รั บความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองส่ วนใหญ่ ของ
ทรัพย์สินทีเช่านันๆ ให้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้มาโดยทํา
สัญญาเช่ าการเงิ นบันทึ กเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิน ขัน ตําที
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า หักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า
ค่าเช่ าทีชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นต้นทุนทางการเงิน และส่ วนทีจะหักจากหนี ตามสัญญา เพือทําให้
อัตราดอกเบี ยแต่ ละงวดเป็ นอัตราคงที สําหรับ ยอดคงเหลือของหนี สิน ต้นทุน ทางการเงิ นจะบันทึก
โดยตรงในงบกําไรขาดทุน
ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้น ทุนในการเปลีย นแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่าตามบัญชี ข องรายการที ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวัด มูลค่ าต้นทุ นของรายการนัน ได้อย่างน่ าเชื อถื อ
ชินส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึนในการซ่ อมบํารุ งทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุน
ของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์ อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์แต่ ละรายการ ประมาณการอายุการให้ ประโยชน์ ของ
สินทรัพย์แสดงได้ดงั นี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์การสื อสารเพือให้เช่า
ยานพาหนะ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม

3.9

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและติดตัง

หนีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ

วิธีการคิดค่าเสื อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุด
ทุกสิ นรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม

การวัดมูลค่ าภายหลังของหนี สิ นตามสั ญญาเช่ า โดยการเพิ มมู ลค่าตามบัญชี เพื อสะท้อนดอกเบียจาก
หนี สินตามสัญญาเช่า (ใช้วธิ ี ดอกเบียทีแท้จริ ง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพือสะท้อนการชําระการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่าทีจ่ายชําระ

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษัทและบริ ษทั นํา TFRS 16 มาใช้ โดยใช้วิธีปรับปรุ งกับกําไรสะสม และไม่ปรั บย้อนหลังกับ
ข้อมูลเปรี ยบเทียบทีแสดงตาม TAS 17 ทังนี รายละเอียดนโยบายการบัญชี ตาม TAS 17 และ TFRS 16
มีดงั ต่อไปนี

กลุ่ มบริ ษัทและบริ ษ ัท วัดมู ลค่ าหนี สิ นตามสั ญญาเช่ าใหม่ (โดยการปรั บปรุ งสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้
ทีเกียวข้อง) เมือเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี


ก) นโยบายทีปฏิบตั ิใช้ต งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ทีเป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ประเมิ น ว่ า สั ญ ญาเป็ นสั ญ ญาเช่ า หรื อประกอบด้ว ยสั ญ ญาเช่ า หรื อไม่
ณ วันเริ มต้นของสั ญญาเช่า กลุ่มบริ ษัทและบริ ษทั รับรู้สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้และหนี สินตามสั ญญาเช่ า
ทีเกียวข้องกับทุกข้อตกลงสั ญญาเช่าทีเป็ นสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสัน (อายุสัญญาเช่า 12 เดื อน
หรื อน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึงสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํา สัญญาเช่าเหล่านี กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้การจ่าย
ชําระตามสัญญาเช่าเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่เกณฑ์ทีเป็ นระบบอืน
ทีดีกว่าซึงเป็ นตัวแทนของรู ปแบบเวลาทีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ทีเช่า
หนีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทียงั ไม่ได้จ่ายชําระ
ณ วันนัน โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี ยตามนัยของสัญญาเช่ า แต่หากอัตรานันไม่ สามารถกําหนดได้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบียการกูย้ มื ส่ วนเพิม
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีรวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย








การจ่ายชําระคงที (รวมถึง การจ่ายชําระคงทีโดยเนือหา) หักลูกหนีสิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที ข ึนอยู่กับดัชนี หรื ออัตรา ซึ งการวัดมูลค่าเริ มแรกใช้ดัชนี หรื ออัตรา
ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล
จํานวนเงินทีคาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื อ หากมี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลทีผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิ เลื อกนัน
และ
การจ่ายชําระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่าจะใช้
สิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
- 31 -

งบการเงิน





มี การเปลี ยนแปลงอายุสัญญาเช่ า หรื อมี เหตุการณ์ สําคัญ หรื อการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์
ทีส่งผลให้มีการเปลียนแปลงในการประเมินสิ ทธิ เลือกในการซื อสิ นทรัพย์อา้ งอิง ในกรณี ดงั กล่าว
หนีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุ งโดยใช้อตั ราคิด
ลดทีปรับปรุ ง
มีการเปลียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ า เนื องจากการเปลียนแปลงดัชนี หรื ออัตรา หรื อการ
เปลี ยนแปลงจํานวนเงิ นที ค าดว่าจะต้องจ่ ายชําระภายใต้การรั บ ประกัน มู ลค่ าคงเหลื อ ในกรณี
ดังกล่าวหนี สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุ งโดยใช้
อัตราคิดลดเดิม (เว้นแต่การเปลียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าเป็ นผลมาจากการเปลียนแปลง
อัตราดอกเบียลอยตัว ในกรณี ดงั กล่าวใช้อตั ราคิดลดทีปรับปรุ ง)
มีการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรื อและการเปลียนแปลงสัญญาเช่าไม่บนั ทึกเป็ นสัญญาเช่าแยกต่างหาก
ในกรณี น ี หนี สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่ข ึนอยู่กบั อายุสัญญาเช่ าของสัญญาเช่าทีเปลียนแปลง
โดยคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุ งด้วยอัตราคิดลดทีปรับปรุ ง ณ วันทีการเปลียนแปลง
สัญญามีผล

สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเริ มแรกกับหนีสินตามสัญญาเช่าทีเกียวข้อง การจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่ าใด ๆ ที จ่ ายชําระ ณ วันที สั ญญาเช่ าเริ มมี ผลหรื อก่ อนวันที สั ญญาเริ มมี ผลหักสิ งจู งใจ
ตามสัญญาเช่าทีได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเริ มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
เมื อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี ประมาณการต้นทุนที จะเกิ ดขึนในการรื อและการขนย้ายสิ นทรั พย์อา้ งอิ ง
การบูรณะสถานทีต งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามทีกาํ หนดไว้
ในข้อตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่ า ประมาณการดังกล่าวรับรู ้ และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 37 เรื อง ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน เพืออธิ บายต้นทุน
ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ต้นทุนรับรู ้เป็ นส่ วนหนึงของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ทีเกียวข้อง เว้นแต่
ต้นทุนเหล่านันเกิดขึนเพือผลิตสิ นค้าคงเหลือ
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเสือมราคาตลอดช่วงเวลาทีส ันกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้ประโยชน์
ของสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ หากสั ญญาเช่ าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรั พย์อ ้างอิงหรื อราคาทุ นของ
สิ นทรัพย์สิ ทธิ การใช้ สะท้อนว่า กลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษ ัท จะใช้สิ ทธิ เลื อกซื อ สิ น ทรัพย์สิ ทธิ การใช้ ที
เกียวข้องคิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ การคิดค่าเสื อมราคาเริ ม ณ
วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่า ดังต่อไปนี

1 - 11
6
9
1 - 12
1-5
1-5

ทีดินและอาคาร
คลืนความถีโทรคมนาคม
เสาสถานีฐาน
อุปกรณ์โทรคมนาคม
อาคารสํานักงาน
ยานพาหนะ

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ทีเป็ นผูใ้ ห้เช่า
กลุ่มบริ ษทั เข้าทําข้อตกลงสัญญาเช่าเป็ นผูใ้ ห้เช่าทีเกียวข้องกับการให้เช่าพืนทีและอุปกรณ์
สั ญญาเช่ าซึ งกลุ่ม บริ ษัท เป็ นผู ใ้ ห้ เช่ าจัดประเภทรายการเป็ นสั ญญาเช่ าการเงิ นหรื อดําเนิ นงาน เมื อ
เงือนไขของสั ญญาเช่ าโอนความเสี ยงและผลตอบแทนเกื อบทังหมดของความเป็ นเจ้าของให้แก่ ผูเ้ ช่ า
สัญญาดังกล่าวจัดประเภทรายการเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอืน ๆ ทังหมดจัดประเภทเป็ นสัญญา
เช่าดําเนินงาน
เมือกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่าช่วง รายการดังกล่าวบันทึกสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงเป็ นสองสัญญา
แยกจากกัน ผูใ้ ห้เช่าช่ วงจัดประเภทสัญญาเช่าช่ วงเป็ นสัญญาเช่ าการเงินหรื อสัญญาเช่ าดําเนิ นงานโดย
อ้างอิงกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าหลัก
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าทีเกียวข้อง ต้นทุนทางตรง
เริ มแรกทีเกิดขึนจากการเจรจาและเข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานถูกรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที
เช่าและรับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้แยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ

จํานวนเงินทีจะได้รับจากผูเ้ ช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินรับรู ้เป็ นลูกหนีดว้ ยจํานวนทีเท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ
ตามสัญญาเช่า รายได้จากสัญญาเช่าการเงินปันส่ วนตลอดงวดบัญชีเพือสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนราย
งวดคงทีของเงินลงทุนสุ ทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั ทีเกียวข้องกับสัญญาเช่า

กลุ่ม บริ ษัทและบริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 เรื อง การด้อยค่ าของสิ นทรั พย์ เพื อ
ประเมินว่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ดอ้ ยค่าหรื อไม่และบันทึกสําหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ทีระบุ
ได้ตามทีกล่าวในนโยบายเรื อง “ทีดิน อาคารและอุปกรณ์”

เมือสัญญาทีประกอบด้วยส่ วนประกอบทีเป็ นการเช่ าและส่ วนประกอบทีไม่ เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั นํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญาทีทาํ กับลูกค้า เพือปั นส่วนข้อพิจารณา
ภายใต้สัญญากับแต่ละส่ วนประกอบ

ค่าเช่าผันแปรที ไม่ ข ึ นอยู่กับดัชนี หรื ออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่ าของหนี สิ นตามสั ญญาเช่ าและ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ การจ่ายชําระที เกี ยวข้องรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดทีมีเหตุการณ์หรื อเงือนไข
การจ่ายชําระเหล่านันเกิดขึนและรวมอยูใ่ นบรรทัด “ค่าใช้จ่ายอืน” ในกําไรหรื อขาดทุน

ข) นโยบายทีปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที 1 มกราคม 2563

ข้อผ่ อนปรนในทางปฏิ บัติตาม TFRS 16 อนุ ญาตให้ ผู ้เช่ าไม่แยกส่ วนประกอบที ไม่ เป็ นการเช่ าและ
บันทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่ วนประกอบทีไม่เป็ นการเช่าทีเกียวข้องเป็ นข้อตกลงเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ใช้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิดงั กล่าว

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพือเช่าสิ นทรัพย์โดยทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินทีตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน (สุ ทธิ จาก
สิ งตอบแทนจูงใจทีได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึ กในงบกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านัน
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบียปรับทีตอ้ งจ่ายให้กบั
ผูใ้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาบัญชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน ประกอบด้วยมูลค่าความสัมพันธ์และสัญญาทีมีกบั ลูกค้าทีมาจากการรวมธุรกิ จ
ค่ าสิ ท ธิ ในการใช้โครงข่ ายเคเบิ ลใยแก้วนําแสงปลายทาง และค่ าลิข สิ ทธิ ซอฟต์แ วร์ ที กลุ่ มบริ ษัท
และบริ ษทั ซื อมาและมีอายุใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ า ยสะสมและขาดทุนจาก
การด้อยค่า (ถ้ามี)

งบการเงิน

ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบทีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ ในอนาคตจากสิ น ทรัพย์น ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนซึ งไม่รวมค่าความนิ ยม โดยเริ มตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์น นั พร้อมทีจะให้
ประโยชน์
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
มูลค่าความสัมพันธ์ทีมีกบั ลูกค้า
มูลค่าสัญญาทีมีกบั ลูกค้า
ค่าสิ ทธิในการใช้โครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนําแสงปลายทาง
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิ ยม
ค่าความนิ ยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ มแรก
ของค่าความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ภายหลังจากการรับ รู ้ เริ ม แรก
ค่าความนิ ยมจะถูกวัด มูลค่าด้วยวิธีราคาทุน หักขาดทุนจากการด้อยค่า การบัญชี ด้านผูล้ งทุนมู ลค่ า
ตามบัญชี ของค่าความนิ ยมรวมอยู่ในมู ลค่ าตามบัญ ชี ข องเงิน ลงทุน และผลขาดทุน จากการด้อยค่ า
ในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วนให้สินทรัพย์ใด ๆ ทีเป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
รวมถึงค่าความนิ ยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวน
เงินทีจะจ่ายชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีตอ้ งจ่ายชําระกับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็ นต้นทุน
ทางการเงินตามระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
ซึงจะเริ มตัดจําหน่ายเมือวันทีใบอนุญาตมีผลบังคับใช้

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่ าซึ งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี ยงส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ ทางกฎหมายถื อเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึ ก
สิ นทรัพย์ทีเช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ มต้นของสัญญาเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํา
ทีจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ค่าเสื อมราคาของสิ นทรั พย์ทีเช่ าคํานวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดอกเบียหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินคํานวณโดยใช้
วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื อม
ราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
3.10

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

อายุใบอนุญาต
5 ปี
5 ปี
ไม่เกินอายุทีเหลือของสัญญา
3 - 10 ปี

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตัง
วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ น
รอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.11

สิ นทรัพย์อืน
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่ าใช้จ่ายรอการตัด บัญชี ประกอบด้วยต้น ทุน ของการเช่ าสถานที ต งั สถานี ฐานระยะยาว ค่ าใช้จ่าย
เกียวกับการขยายกําลังการใช้ไฟฟ้ าทีสถานี ฐาน และค่าเช่าวงจรระหว่างประเทศ และแสดงด้วยราคา
ทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
ค่ าตัดจําหน่ ายคํา นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ห รื อจํา นวนอื น ที ใช้แทนราคาทุ น หั กด้วยมู ลค่ า
คงเหลือ

รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรั บรู ้ รายการจะรั บรู ้เป็ นสิ นทรั พย์เมื อก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต
โดยรวมเป็ นสิ นทรัพย์ทีสามารถระบุได้ทีเกียวข้องนัน ค่าใช้จ่ายอืนรวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์
ทีเกิดขึนภายในรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ค่าเช่าวงจรระหว่างประเทศ
3.12

มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน หมายถึ ง มูลค่าจากการใช้ของ
สิ น ทรั พย์หรื อมู ลค่ ายุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์หั กต้น ทุ น ในการขายแล้วแต่ มูลค่ า ใดจะสู งกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ น
มูลค่ าปั จจุ บ ันโดยใช้อ ตั ราคิ ดลดก่ อนคํานึ งภาษี เงิ นได้เพื อให้ สะท้อนมู ลค่าที อาจประเมิ นได้ในตลาด
ปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิ สระจากสิ นทรั พย์อืน จะพิ จารณามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นรวมกับหน่ วยสิ นทรั พย์ที ก่อให้ เกิ ดเงิ นสด
ทีสินทรัพย์น นั เกียวข้องด้วย

อายุสัญญาเช่า
ไม่เกินอายุทีเหลือของสัญญาอนุญาตให้
ดําเนิ นการ
อายุการใช้งาน

การปรับลดการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกปรับลด เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึน
ในภายหลัง และการเพิมขึนนันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเคยรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีบนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและตราสารหนีและตราสารทุนทีจดั ประเภท
เป็ นหลักทรัพย์เผือขาย การปรับลดการด้อยค่าจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่ วนสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที เป็ นตราสารทุนที จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย การปรั บลดจะถู กรั บรู ้
โดยตรงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

ขาดทุ นจากการด้อยค่ ารับรู ้ เมื อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ หรื อมู ลค่ าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์
ทีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เมื อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผือขาย ซึ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและ
มีความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึงเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นจะถูกบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ยอดขาดทุนที บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอืนเป็ นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซื อ
กับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนันๆ
ซึงเคยรับรู ้แล้วในงบกําไรขาดทุน

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับลด ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี
เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกปรับลด หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้
ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกปรับลดเพียงเท่าทีมูลค่าตามบัญชี
ของสิ น ทรั พ ย์ไม่เ กิน กว่ามูล ค่าตามบัญชี ภ ายหลังหักค่า เสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย เสมื อนหนึ ง
ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.13
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งบการเงิน

การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึง
มูลค่ายุติธรรม

การด้อยค่า
นโยบายทีปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที 1 มกราคม 2563
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ วันสิ นรอบระยะเวลาทีรายงาน
ว่ามี ขอ้ บ่ งชี เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที มีข อ้ บ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรั พย์ที คาดว่า
จะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอน
หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

ค่าตัดจําหน่ายบันทึกรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบทีคาดว่า
จะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนซึ งไม่รวมค่าความนิ ยม โดยเริ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสินทรัพย์น นั พร้อมทีจะ
ให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี
ต้นทุนของการเช่าสถานทีต งั สถานี ฐานระยะยาว
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการขยายกําลังการใช้ไฟฟ้าทีสถานี ฐาน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หนีสินทีมีภาระดอกเบียบันทึกเริ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเกิดหนีสิน ภายหลัง
จากการบันทึกหนี สินทีมีภาระดอกเบียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอด
หนีเริ มแรกและยอดหนี เมือครบกําหนดไถ่ถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้
วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
3.14

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุน

3.15

ผลประโยชน์พนักงาน
กองทุนสํารองเลียงชีพ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัด ให้มีกองทุนสํารองเลีย งชีพซึ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที
ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของ
กลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษัท และได้รับการบริ ห ารโดยผูจ้ ัดการกองทุน ภายนอก กองทุนสํา รองเลี ยงชี พ
ดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่ม บริ ษทั และบริ ษ ทั เงิ นจ่า ย
สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิด
รายการนัน
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานทีตอ้ งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
และผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยทีประมาณการไว้ซ ึงคํานวณโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิ ได้คิดลดกระแสเงิ นสดและรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมือพนักงานทํางานให้
หนี สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชําระสําหรับการจ่ายโบนัสเป็ นเงินสดระยะสันหรื อการปันส่ วนกําไร
หากกลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษทั มี ภ าระผูก พัน ตามกฎหมายหรื อ ภาระผูกพัน โดยอนุ ม านทีจะต้องจ่ าย
อันเป็ นผลมาจากการที พนักงานได้ท าํ งานให้ใ นอดี ตและภาระผูกพัน นี ส ามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กลุ่ม บริ ษ ทั วัด มูลค่า การจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็ นเกณฑ์ข องโครงการ โดยอ้า งอิ งกับ มูลค่า ยุติ ธรรมของ
ตราสารทุนทีออกให้ ณ วันทีให้สิทธิ
รายจ่ายของโครงการ จะถูกรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและบันทึกเป็ นส่ วนเพิมในรายการ
“สํารองสําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดระยะเวลาที การให้บริ การ
และ/หรื อผลงานทีกาํ หนดไว้ในโครงการเป็ นไปตามเงือนไข
3.16

ประมาณการหนีสิน
ประมาณการหนี สิ น จะรั บ รู ้ ก็ต่อเมื อกลุ่ม บริ ษัท และบริ ษทั มี ภ าระหนี สิ น ตามกฎหมายที เกิ ดขึ น ใน
ปั จจุ บัน หรื อ ที ก่ อตัวขึ น อัน เป็ นผลมาจากเหตุก ารณ์ ในอดี ต และมี ค วามเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ว่า
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระหนีสินดังกล่าว ประมาณการหนี สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดที จะจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษี
เงินได้ เพือให้สะท้อนจํานวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมี
ต่อหนีสิน ประมาณการหนีสินส่ วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน

3.17

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
การรับรู ้รายได้
รายได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญา

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ผลกําไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนด
ไว้ท งั หมดซึ งเกิ ดขึน จากการรับ รู ้ ค่า ใช้จ่ายของการประมาณการหนี สิ นผลประโยชน์ พ นักงานใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในงบกําไร
ขาดทุน
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างรับรู ้เป็ นค่าใช้จา่ ยในงบกําไรขาดทุน เมือกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั แสดงเจตนาผูกพัน
อย่างชัดเจนเกียวกับการเลิกจ้าง และไม่มีความเป็ นไปได้ทีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็ นทางการทัง
การเลิ กจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติ หรื อ เมือ กลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษทั เสนอให้มีการออกจากงานโดย
สมัครใจ และมีความเป็ นไปได้ทีจะได้รับการตอบรับข้อเสนอนัน และสามารถประมาณจํานวนของการ
ยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล มี การคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิน
กว่า 12 เดือนนับจากวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

รายได้จากการขายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน เมือการควบคุมสินค้าถูกโอนให้แก่ผซู ้ ือแล้ว
รายได้จากการให้บริ การอินเตอร์ เน็ตและบริ การอืนๆ รับรู ้เมือมีการส่ งมอบบริ การให้แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริ การตามสัญญาออกแบบและติดตังระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื อสาร (“ไอซี ที”)
รับรู ้ตามขันความสําเร็ จของงาน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานและในงวดบัญชีทีมีการให้บริ การ
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ัท แอดวานซ์
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วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
รายได้จากสัญญาทีมีหลายองค์ประกอบถูกปั นส่ วนตามสัดส่ วนโดยปั นส่ วนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
ราคาขายแบบเอกเทศ ตามภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิ กรณีทีสัญญามีภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ ง
และตลอดช่ วงเวลาหนึ ง ผลต่างจากการรับ รู ้รายได้ และภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิ ณ วันเริ มต้นสัญญา รับ รู ้
เป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี สินตามสัญญา และทยอยรับรู ้ตลอดระยะเวลาของสัญญา
สินทรัพย์ตามสัญญาแสดงด้วยมูลค่าสุทธิ หลังจากค่าเผือจากการยกเลิกสัญญา
ค่าเผือจากการยกเลิกสัญญาโดยส่ วนใหญ่ประเมินจากการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี การคาดการณ์
เกียวกับการชําระหนีในอนาคตของลูกค้า และข้อมูลการยกเลิกสัญญาในอดีต สิ นทรัพย์ตามสัญญาจะ
ถูกตัดจําหน่ายเมือมีการยกเลิกสัญญา
ต้นทุนในการได้มาซึงสัญญา
ต้น ทุนในการได้มาซึ งสัญ ญา คื อ ค่านายหน้าที จ่ายเพือให้ได้มาซึ งสัญญาที ทาํ กับ ลูกค้าบัน ทึกเป็ น
สินทรัพย์ แสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิหลังจากค่าเผือจากการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอย่าง
เป็ นระบบตลอดระยะเวลาของสัญญาซึ งสอดคล้องกับการรับรู ้รายได้ตามสัญญา ในกรณี ทีระยะเวลา
ของการตัดจําหน่ายต้นทุนทีเกิดขึนจากการได้มาซึ งสัญญามีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั จะบันทึกต้นทุนในการได้มาซึ งสัญญาดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ มแรก
ทีเกิดขึนเป็ นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสัญญา
รายได้ดอกเบีย
รายได้ดอกเบียบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
3.18

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี สินส่ วนทีเพิมขึนเนื องจาก
เวลาทีผ่านไป และสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ทางการเงินทีถือไว้
เพือขาย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน หรื อขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนื อลูกหนี การค้า) และขาดทุนจากเครื องมือป้องกันความเสี ยง
รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
ต้นทุนการกู้ยืม ทีไ ม่ได้เกียวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ น ทรัพย์ทีเข้าเงือนไขรับ รู ้ใน
งบกําไรขาดทุน โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
3.19

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ ายภาษีเงินได้สําหรั บปี ประกอบด้วยภาษี เงิน ได้ของปี ปั จจุ บนั และภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู้ ในงบกําไรขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที เกียวกับ
รายการทีเกียวข้องในการรวมธุรกิจ หรื อรายการทีรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับ ชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อ
ขาดทุนประจําปี ทีตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้ ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงิน ได้รอการตัด บัญชีบนั ทึกโดยคํา นวณจากผลแตกต่างชัว คราวทีเกิดขึ น ระหว่า งมูลค่าตาม
บัญชี ข องสิ นทรั พ ย์แ ละหนี สิ นและจํานวนที ใช้เพือ ความมุ่ง หมายทางภาษี ภาษีเ งิ นได้รอการตัด
บัญชี จะไม่ถูกรับรู ้เมือเกิดจากผลแตกต่างชัว คราวดังต่อไปนี การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครังแรก การ
รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี สิ น ในครั งแรกซึ งเป็ นรายการที ไ ม่ ใช่ การรวมธุ ร กิ จและรายการนัน ไม่มี
ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อภาษี และผลแตกต่างทีเกียวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งพิ จารณาถึงผลกระทบทางภาษี ทีจะเกิ ดจากลักษณะ
วิธีการทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี สินตาม
มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว คราวเมือมีก าร
ปรับปรุ งโดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีตอ้ งจ่ายเพิมขึน
และมีดอกเบียทีตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เชือว่าได้ต งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงิน
ได้ที จะจ่ า ยในอนาคต ซึ งเกิ ดจากการประเมิ น ผลกระทบจากหลายปั จ จัย รวมถึ ง การตี ค วามทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดี ต การประเมินนี อยู่บนพืน ฐานการประมาณการและข้อ
สมมติฐาน และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์ใ นอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะ
ทํา ให้กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั เปลียนการตัด สิ นใจโดยขึนอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ทีมีอ ยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงิน ได้ค า้ งจ่ายจะกระทบต่อ ค่ าใช้จ่ายภาษีเงิน ได้ในรอบระยะเวลา
รายงานทีเกิดการเปลียนแปลง
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การรับรู ้ตน้ ทุนของสิ นทรัพย์และการคิดค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์
การรับรู ้ต้นทุน ทีเกิ ดขึน เป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่ าตามบัญชี ของรายการที ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน จะสิ นสุ ดเมือผูบ้ ริ หารได้พิจารณาแล้วว่าสิ นทรัพย์น ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งาน
ได้ตามความประสงค์ของผูบ้ ริ หาร นอกจากนัน นโยบายการบัญชีวิธีการคิดค่าเสื อมราคาและการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ยงั คงใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการทบทวนอย่างสมําเสมอทุกรอบ
ระยะเวลาบัญชี

3.22

การด้อยค่า
สิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั จะมีการทบทวน ณ ทุกวันทีในงบแสดงฐานะการเงินว่ามี
ข้อบ่ งชี เรื องการด้อยค่ าหรื อไม่ ในกรณี ที มีข อ้ บ่งชี จะทําการประมาณมู ลค่ าที คาดว่าจะได้รับคื นของ
สิ นทรัพย์

กําไรต่อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับหุน้ สามัญ กําไรต่อ
หุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ด้วย
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที ซื อคืน
กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญทีปรับปรุ งด้วยจํานวน
หุ ้น สามัญ ถัว เฉลี ย ถ่ว งนํา หนัก ที อ อกจํา หน่า ยและปรับ ปรุ งด้ว ยจํานวนหุ ้ น สามัญ ที ซื อคื น และ
ผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทังหมดและสิ ทธิซื อหุ น้ ของพนักงาน
รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานทีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงถึงรายการ
ทีเกิดขึนจากส่ วนงานดําเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้อง
อาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตังข้อสมมติ ฐาน
หลายประการ ซึ งมี ผลกระทบต่ อการแสดงจํานวนสิ นทรั พย์ หนี สิ นและการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี สินทีอาจเกิดขึน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทังการแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
ของปี บัญชี ถึ งแม้ว่ าการประมาณการของผู ้บริ ห าร ได้ พิ จารณาอย่ างสมเหตุ สมผลภายใต้ เหตุ การณ์
ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

การใช้ดุลยพินิจทีสาํ คัญในการใช้นโยบายการบัญชี มีดงั ต่อไปนี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพือเสี ยภาษี
ในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว คราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัด บัญชีจะถูกทบทวน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานและจะถู กปรับลดลงเท่ าทีป ระโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง

3.21

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรั พย์ภ าษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหั กกลบได้เมื อ
กิจการมี สิทธิ ตามกฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี สินภาษีเงินได้
ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้น ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสําหรับหน่ วยภาษี
เดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนีสินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี สินใน
เวลาเดียวกัน

3.20

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรู ้เมือบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่ นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีใน
อนาคต และโอกาสทีบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี
สะสม
ข้อพิพาททางการค้าและคดีความทีสาํ คัญ
รายการที มีการใช้ดุลยพินิ จของผูบ้ ริ หารในการตังประมาณการหนี สิน ที อาจเกิ ดขึน จากคดี ค วามที
สําคัญเนืองจากผลคดียงั ไม่สินสุ ด
3.23

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูล ค่ายุติธรรมเป็ น ราคาทีจะได้รับ จากการขายสิ น ทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือ โอนหนี สิ น ในรายการที
เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันทีวดั มูลค่า ไม่วา่ ราคานันจะสามารถสังเกตได้โดยตรง
หรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อ
หนี สินรายการใดรายการหนึ ง กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี สินนันซึ ง
ผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิน ณ วันทีวดั มูลค่า โดยการวัด
มูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินนีใช้ตามเกณฑ์ตามทีกล่าว
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม

4.

ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนีสินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวดั มูลค่า

-

ระดับที 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรั บสิ นทรัพย์น ันหรื อ
หนีสินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสินทรัพย์น นั หรื อหนีสินนัน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ไม่เกิน 3 เดือน
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง

35
35

หัก เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
รวม

5

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2563
2562
2563
2562
11
6
1
1
605
630
(1)
3
19,529
19,828
615
1,971
1
1,027
185
135
20,331
21,626
615
1,975
(1,910)
(1,989)
18,421
19,637
615
1,975
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

นอกจากนี การวัด มูล ค่ายุติธ รรมได้จ ัดลํา ดับชัน เป็ น ระดับ ที 1 ระดับ ที  2 และระดับ ที 3 โดยแบ่ง
ตามลํา ดับ ขันของข้อมูลทีส ามารถสังเกตได้ และตามลํา ดับ ความสํา คัญ ของข้อ มูล ทีใ ช้ว ดั มูลค่า
ยุติธรรม ซึ งมีดงั ต่อไปนี
-

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
รวม

36
36

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
17,075
18,263
615
1,975
788
1,096
558
278
18,421
19,637
615
1,975

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2563 เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สดของกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษัท มี อตั ราดอกเบี ย ที
แท้จริ งในอัตราระหว่างร้ อยละ 0.01 ถึ งร้ อยละ 1.75 ต่ อปี และร้ อยละ 0.01 ถึ งร้ อยละ 0.45 ต่ อปี ตามลําดับ
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 2.57 ต่อปี และร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี ตามลําดับ)
5.

เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้ เป็ นการเฉพาะ
ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทยทีบงั คับใช้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั ย่อยต้อง
ฝากเงินสดทีรับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ในธนาคารเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้าของบริ ษทั ย่อย และไม่สามารถนําไปใช้สําหรับวัตถุประสงค์อืนนอกจากชําระให้แก่ผูใ้ ห้บริ การเท่านัน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2563 เงิ น ฝากธนาคารทีส ามารถใช้เ ป็ นการเฉพาะในงบการเงิ น รวมมี จาํ นวนเงิ น
1,910 ล้านบาท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 : 1,989 ล้านบาท)
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
6.

ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีห มุนเวียนอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ
ลูกหนีก ารค้ า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้า
รายได้คา้ งรับ
บุคคลหรื อกิจการอืน ๆ
ลูกหนีการค้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนีก ารค้ า
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน /
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีก ารค้ า - สุ ทธิ
ลูกหนีอ ืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี - บัตรเงินสด/เติมเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลือนที
ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน
อืน ๆ
35
รวมลูกหนีอ ืน
รวมลูกหนีก ารค้าและลูกหนีห มุนเวียนอืน
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึน / หนีสูญและหนีสงสัยจะสู ญ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

37
16
53

39
25
64

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

9,993
7,985
17,978
18,042

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

15
15

179
1,574
1,753
1,768

-

10
10

180
1,574
1,754
1,764

(1,869)
16,579

(1,765)
16,277

(97)
1,671

(98)
1,666

1,028

1,817

21

10

74
49
51
1,202
17,781

94
51
59
2,021
18,298

-

62
83
1,754

-

149
159
1,825

2,521
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(2)

(1)

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระถึงเกินกําหนด
ชําระน้อยกว่า 3 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 12 เดือน
บุคคลหรื อกิจการอืนๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระถึงเกินกําหนด
ชําระน้อยกว่า 3 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน /
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีก ารค้ า - สุ ทธิ

2,876

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการค้า มีดงั นี

งบการเงินรวม
2563
2562

35

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562

43

58

3

4

3
4
53

-

2
64

14,450

15,051

729

767

1,325
1,891
18,395

(1,869)
16,526
16,579

15

10

-

-

-

10

15

1

-

-

-

175
1,985
17,978

1,752
1,753

1,754
1,754

(1,765)
16,213
16,277

(97)
1,656
1,671

(98)
1,656
1,666

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ 14 วันถึง 120 วัน
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
ตารางต่อไปนี แสดงการกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีได้รับรู ้สําหรับ
ลูกหนี การค้าโดยการประเมินแบบกลุ่มซึงเป็ นไปตามวิธีการอย่างง่ายทีกาํ หนดไว้ใน TFRS 9 (ณ วันที 31 ธันวาคม
2562 : ไม่มี)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9
สํารองผลผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
ตัดจําหน่ายเป็ นหนีสูญ
ได้รับคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
(1,765)
(3,054)
2,770
180
(1,869)

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(98)
1
(97)

ลูกหนีการค้าจัดตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเยน
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
รวม

36
36
36
36

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
16,096
15,217
1,671
1,666
453
984
7
76
21
2
16,579
16,277
1,671
1,666

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มียอดหนี คงเหลือของรายได้คา้ งรับของเงิน ส่ วนแบ่งรายได้
จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึ งยอดคงเหลื อดังกล่าวแสดงเป็ นหนี คงค้างนานเกิ น 12 เดือน
เป็ นจํานวนเงิ น 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามลําดับ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 : 1,584 ล้านบาท
และ 1,574 ล้านบาท ตามลําดับ)
เมือวันที 16 มกราคม 2556 บริ ษทั ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการเรี ยกร้ องให้บริ ษทั ที โอที
จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ชําระหนีดงั กล่าวพร้อมดอกเบียรวมเป็ นจํานวนเงิน 1,526 ล้านบาท
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
เมื อ วัน ที 1 พฤษภาคม 2560 คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมี ค ํา ชี ขาดให้ ที โ อที ช ํ า ระค่ า ส่ วนแบ่ ง รายได้ จ าก
การให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกันยายน 2555 ให้กบั บริ ษทั เป็ น
จํานวน 1,355 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี ยตังแต่วนั ชี ข าด จนกว่าจะชําระเสร็ จเป็ นจํานวนร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี ของ
เงินต้นดังกล่าว นอกจากนี ทีโอทีตอ้ งชําระส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศตังแต่
เดือนตุลาคม 2555 เป็ นต้นไปจนกว่าจะหมดภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการในวันที 30 กันยายน 2558
หรื อได้มีการตกลงแก้ไขหรื อทําสัญญากันใหม่
ต่ อ มาในวัน ที 7 กัน ยายน 2560 บริ ษัทได้รั บคําฟ้ องคดี หมายเลขดําที 1148/2560 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2560
ซึ งที โอที ยืนฟ้ องเพิ กถอนคําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการที ช ี ข าดให้ที โอที ชาํ ระค่ าส่ วนแบ่ งรายได้จากการ
ให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศตามข้อความข้างต้น ขณะนี คดีอยูใ่ นขันตอนของศาลปกครองกลาง
เมือวันที 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกคําร้องของทีโอที ซึง เป็ นผลให้ทีโอที ต้องชําระเงิน
ส่ วนแบ่ งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศให้แก่ บริ ษทั ตามคําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ทังนี ทีโอทีมีสิทธิ ยนื อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุดได้ภายใน 30 วัน
เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ยนื ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เรี ยกร้องให้บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ จํานวน 9 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนถึ งวันฟ้องพร้อมดอกเบี ยรวมเป็ นจํานวนเงิ น
11 ล้านบาท
เมื อวัน ที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมี ค ํา พิ พ ากษาให้ กสท. ชําระค่ า ส่ ว นแบ่ ง รายได้จากการ
ให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศให้กบั DPC จํานวน 2.56 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน
ต้นจํานวนดังกล่ าว จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น นับแต่ วนั ฟ้ องคดี เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น โดยให้ ชาํ ระ
ภายใน 60 วัน จากวันทีคดีสินสุ ด
ต่อมาเมื อวันที 29 มิ ถุนายน 2561 DPC ยืน อุทธรณ์คาํ พิพ ากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสู งสุ ด
ทีให้ กสท.ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ตามอัตราค่าตอบแทนการใช้
และเชือมต่อ ตามคําสังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับ 11/2553 เรื อง ให้ใช้อตั ราค่าตอบแทน
การเชื อมต่ อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นอัตราอ้างอิ ง ซึ งมิใช่ อัตราที DPC และ กสท. ตกลงร่ วมกันตามข้อตกลง
แบ่งส่ วนรายได้ ขณะนี คดีอยูใ่ นขันตอนของศาลปกครองสู งสุ ด
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
7.

สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสั ญญา
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี (งบการเงินเฉพาะกิจการ :ไม่มี)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริ การรายเดือน
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน / ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
หรื อคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสินสุ ดระยะเวลาของสัญญา
สิ นทรัพย์ตามสัญญา - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
2,219

(267)
1,448

(350)
1,869

525

747

สิ นทรั พ ย์ที เกิ ด จากสั ญ ญาคื อ จํานวนที เกิ ดจากสั ญ ญาขายอุป กรณ์ พร้ อมให้บ ริ ก ารรายเดื อ นที ทาํ กับ ลูกค้า
ซึ งเกิ ดขึนจากการปั นส่ วนราคาขายให้กบั การขายอุปกรณ์ ซึ งมี ช่วงเวลารับรู ้ รายได้ ณ ช่ วงเวลาใดเวลาหนึ ง
เมือกลุ่มบริ ษทั มีการโอนการควบคุมของอุปกรณ์ให้กบั ลูกค้าแล้ว โดยสิ นทรัพย์ตามสัญญาดังกล่าวจะลดลง
สัมพันธ์กบั การออกใบเรี ยกเก็บค่าบริ การรายเดือนของลูกค้าในแต่ละเดือนโดยบริ การรายเดือนมีช่วงเวลารับรู ้
รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ งและตามขันความสําเร็ จของงาน
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญาทีถูกยกเลิกหรื อคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสิ นสุ ดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู ้
เป็ นขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

สิ นค้ าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

สิ นค้าสําเร็จรู ป
วัสดุและอะไหล่
อะไหล่เพือการซ่อมแซม
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที
หัก ค่าเผือสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่า
ของสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
2,423
4,920
1

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9
สํารองผลผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม
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งบการเงิน

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

125
2,548

129
5,050

-

-

(176)
2,372

(222)
4,828

-

-

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั กลับรายการค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมจํานวน 46 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2562 : งบการเงินรวม 378 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 363 ล้านบาท)
9.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้า
รายการเคลื อ นไหวในเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมในงบการเงิ น รวมสํา หรับ ปี สิ น สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม มีด ังนี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
25
18
7
7
32
25

ตารางต่อไปนี แสดงการกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีได้รับรู ้สําหรับ
สินทรัพย์ตามสัญญาซึ งเป็ นไปตามวิธีการอย่างง่ายทีกาํ หนดไว้ใน TFRS 9 (งบการเงินเฉพาะกิจการ :ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
(350)
83
(267)

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
8.

1,715

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ณ วันที 1 มกราคม
รับรู ้กาํ ไรในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที 31 ธันวาคม

- 52 -

227

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
สํา หรับ ปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่ มบริ ษ ทั ไม่ มีรายการซื อขายเงิ นลงทุ น ในบริ ษทั ร่ วม
รายการเคลื อ นไหวในเงิ นลงทุนในการร่ ว มค้า ในงบการเงิ น รวมสํา หรั บ ปี สิ น สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม มีด ังนี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
636
736
ณ วันที 1 มกราคม
เงินลงทุนเพิมขึน
247
(8)
เงินปันผลรับระหว่างปี
(9)
แปลงค่างบการเงิน
3
รับรู ้ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(78)
(92)
799
636
ณ วันที 31 ธันวาคม
เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
Digital Games International Pte Ltd. (“DGI”)
เมื อ วัน ที 13 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 ที ป ระชุ มคณะกรรมการของบริ ษัท มี ม ติ ใ ห้ ล งทุ น ในบริ ษัท Digital Games
International Pte Ltd. (“DGI”) ประเทศสิ งคโปร์ ต่อมา เมือวันที 24 มีนาคม 2563 บริ ษทั ไวร์ เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย
จํากัด (“WDS”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้เข้าทําสัญญาร่ วมทุนกับบริ ษทั SK Telecom Co. , Ltd. ประเทศเกาหลีใต้
และ Digital Gaming Investment Pte Ltd. ประเทศสิ งคโปร์ สํ าหรั บการลงทุ น ในสั ด ส่ วนร้ อยละ 33.33 หรื อ
10,000,000 หุ ้น ของ DGI ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็ นจํานวนเงินรวม 10 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อ
226 ล้านบาท เพือขยายตลาดธุรกิจเกมส์ออนไลน์
บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด
เมือวันที 7 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิมติให้บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ท
เวอร์ ค จํากัด (“ABN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ลงทุ นร่ วมกับบริ ษทั สหพัฒนาอิ นเตอร์ โฮลดิ ง จํากัด (มหาชน) ใน
บริ ษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“SAN”) เพือประกอบธุ รกิ จให้บริ การโครงข่ ายใยแก้วนําแสง (FiberOptic) ภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ SAN มี ทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 30 ล้านบาท โดยเป็ นหุ ้ นสามัญ
จํานวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ ง SAN ได้เรี ยกชําระค่าหุ้นเต็มจํานวนแล้ว และได้จดทะเบียนจัดตัง
บริ ษัทกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื อวันที 13 กรกฎาคม 2563 โดย ABN ถื อหุ้นจํานวน
209,998 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 21 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถื อหุ ้นร้ อยละ 70 ของทุ นจด
ทะเบียนของ SAN
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228

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดอิวันนโฟร์
ที 31เซอร์
ธันวาคม
บริสํษาัทหรัแอดวานซ์
วิส จ�ำ2563
กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสําหรับแต่ละปี มีดงั นี

บริษัทร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จํากัด

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

งบการเงินรวม
ราคาทุน
2563
2562

หน่ วย : ล้ านบาท
มูลค่ าตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2563
2562

29

29

50

50

15

15

32

25

การร่ วมค้ า
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด

60

60

100

100

60

60

114

87

บริ ษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จํากัด

33.33

33.33

600

600

787

787

490

549

Digital Games International Pte Ltd

33.33

-

678

-

226

-

175

70

-

70

-

21

-

20

บริ ษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จํากัด

เงินปันผลรับสําหรับปี
2563
2562

-

-

9

8

-

-

-

-

-

-

-

-
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัดน
(มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดอิวันนโฟร์
ที 31เซอร์
ธันวาคม
บริสํษาัทหรัแอดวานซ์
วิส จ�ำ2563
กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
สรุ ปข้อมูลฐานะทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าและผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ นสุดวันเดียวกัน มีดงั นี
วันที
รายงาน

สั ดส่ วนความ
เป็ นเจ้ าของ สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
(ร้ อยละ) หมุนเวียน ไม่ หมุนเวียน

หน่ วย : ล้ านบาท

สิ นทรัพย์ รวม

หนีสิน
หมุนเวียน

หนีสิน
ไม่ หมุนเวียน

หนีสินรวม

รายได้
รวม

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

กําไร
(ขาดทุน)

ปี 2563
บริษัทร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จํากัด

31 ธันวาคม

29

63

448

511

113

296

409

164

139

25

การร่ วมค้ า
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด

31 ธันวาคม

60

113

101

214

23

1

24

96

36

60

บริ ษทั แรบบิท ไลน์ เพย์ จํากัด

31 ธันวาคม

33.33

586

228

814

304

6

310

166

352

(186)

Digital Games International Pte Ltd

31 ธันวาคม

33.33

454

107

561

36

36

3

165

(162)

บริ ษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จํากัด

31 ธันวาคม

70

29

1

(1)

-

29

-

-

-

-
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัดน(มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดอิวันนโฟร์
ที 31เซอร์
ธันวาคม
บริสํษาัทหรัแอดวานซ์
วิส จ�ำ2563
กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที
รายงาน

ปี 2562
บริษัทร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จํากัด 31 ธันวาคม

หน่ วย : ล้ านบาท

สั ดส่ วนความ
เป็ นเจ้ าของ
(ร้ อยละ)

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

สิ นทรัพย์
ไม่ หมุนเวียน

สิ นทรัพย์ รวม

หนีสิน
หมุนเวียน

หนีสิน
ไม่ หมุนเวียน

29

94

445

539

421

39

การร่ วมค้ า
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด

31 ธันวาคม

60

64

102

166

21

บริ ษทั แรบบิท ไลน์ เพย์ จํากัด

31 ธันวาคม

33.33

844

197

1,041

357

4

หนีสินรวม

รายได้
รวม

ค่าใช้ จ่าย
รวม

กําไร
(ขาดทุน)

460

143

145

(2)

21

74

31

43

361

163

527

(364)
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าทีรับรู ้ในงบการเงินรวม
ทีมีสาระสําคัญ เป็ นดังนี
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
บริษัท แรบบิท - ไลน์ เพย์ จํากัด
สิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมค้า
504
680
สัดส่ วนการถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า (ร้อยละ)
33.33
33.33
168
227
322
322
ค่าความนิยม
490
549
ราคาตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
10.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หมายเหตุ

บริษัทย่ อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเดิม
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9
2.4
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่
เงินปั นผลรับระหว่างปี
ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ย่อยทีใช้วิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของบริ ษทั ย่อยทีใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิมขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

27,928
(663)

23,515
-

27,265
(19,964)
26,757
(265)
26
33,819

23,515
(26,373)
30,590
195
1
27,928
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งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
การลงทุนในบริษัทย่ อย
บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชัน จํากัด
เมื อ วัน ที 26 เมษายน 2562 บริ ษัท แอดวานซ์ ดิ จิ ทั ล ดิ ส ทริ บิ ว ชัน จํา กัด (“ADD”) ซึ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ยได้
จดทะเบียนเพิมทุนจาก 4 ล้านบาท โดยเป็ นหุน้ สามัญ 40,000 หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นจํานวน 5 ล้านบาท
โดยเป็ นหุ้นสามัญ 50,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์ การเพิมทุนในครังนีมีวตั ถุประสงค์
เพื อ ปฏิ บัติ ตามข้อกําหนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ และส่ ง เสริ มการประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย
(“คปภ.”) บริ ษทั ได้จ่ายเงินลงทุนเพิมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ น
จํานวนเงิน 1 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด
เมือวันที 7 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิมติให้บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“ABN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพิมทุน จํานวน 25 ล้านบาท ต่ อมาเมือวันที 23 มิถุ นายน 2563
ABN ได้จดทะเบียนเพิมทุนจาก 75 ล้านบาท โดยเป็ นหุ ้นสามัญ 750,000 หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นจํานวน
100 ล้านบาท โดยเป็ นหุ น้ สามัญ 1,000,000 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท กับกระทรวงพาณิชย์
บริษัท เลิร์นดิ จํากัด
เมื อวัน ที 7 พฤษภาคม 2563 ที ประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษัท ได้ อนุ มัติ ม ติ ให้ จัด ตังบริ ษัท เลิ ร์ น ดิ จํากัด
(“LearnDi”) เป็ นบริ ษ ัทย่อย เพือประกอบธุ รกิ จการจัดฝึ กอบรมและสั มมนาความรู ้ ผ่านการเรี ยนการสอนทาง
ออนไลน์ และสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ LearnDi มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท โดยเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 100,000
หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ ง LearnDi ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเต็มจํานวนแล้ว และได้จดทะเบี ยนจัดตังบริ ษทั กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมือวันที 3 กรกฎาคม 2563 โดยบริ ษทั ถือหุ ้นจํานวน 99,997 หุ ้น มูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ LearnDi
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งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัดน(มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาัทหรัแอดวานซ์
วิส จ�ำ2563
กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดอิวันนโฟร์
ที 31เซอร์
ธันวาคม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสําหรับแต่ละปี มีดงั นี

บริษัทย่ อย
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด
บริ ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด
บริ ษทั แฟกซ์ ไลท์ จํากัด
บริ ษทั ไมโม่ เทค จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริ บิวชัน จํากัด
บริ ษทั เลิร์นดิ จํากัด
รวม

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)
99.99
98.55
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.98
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
98.55
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.98
99.99
99.99
99.99
-

ทุนชําระแล้ ว
2563
2562

272
914
250
300
100
1,350
300
50
1
50
100
5
1

272
914
250
300
100
1,350
300
50
1
50
75
5
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2563
2562

811
10,226
250
336
100
1,485
300
50
1
50
100
5
1
13,715

811
10,226
250
336
100
1,485
300
50
1
50
75
5
13,689

หน่ วย : ล้านบาท
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2563
2562

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

367
4,155
276
841
143
17,751
1,491
215
2,144
402
141
2
27,928

เงินปันผลรับสํ าหรับปี
2563
2562

-

200

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

-

111

17
487
41
16,936
2,397
273
4,427
1,631
53
26,373
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
11.

เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินทีถูกจํากัดการใช้
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน*
รวม

110
110

67

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
47
68
68

47

* ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ เงินลงทุนใน
ตราสารทุนโดยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เพือเป็ นการขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้องของ
การรับรู ้รายการอย่างมีนยั สําคัญ

เงินลงทุนในตราสารทุน
บริษัท เนชันแนล ดิจิทัลไอดี จํากัด
เมือวันที 16 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด (“AMP”) ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ลงทุนเพิมในบริ ษทั
เนชัน แนล ดิ จิท ัล ไอดี จํากัด จํานวน 80,560 หุ ้ น ราคาหุ ้น ละ 100 บาท รวม 8 ล้า นบาท ส่ งผลให้ AMP ถื อ
สัดส่ วนร้อยละ 2.47 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพือสั งคม (ประเทศไทย) จํากัด
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในปี 2562 เป็ นจํานวนเงิ น 1 ล้านบาท จาก
การประเมิ นมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุน ในบริ ษัท ประชารัฐรั กสามัค คี วิสาหกิ จเพื อสั งคม (ประเทศไทย)
จํากัด (“PRS”) โดยเปรี ยบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีเงินลงทุนใน PRS กับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนจากเงิน
ลงทุนดังกล่าว ซึงมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืนและเงินลงทุนระยะยาวอืน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืนและเงินลงทุนระยะยาวอืน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562
11
56

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
ทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและ
อุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและ
อุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สินทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
และติดตัง
หัก ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใช้งาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
ยอด ณ วันที ผลกระทบจากการ ยอด ณ วันที เพิมขึน
1 มกราคม 2563 ใช้ มาตรฐานการ 1 มกราคม 2563
ตามมาตรฐาน
รายงานทาง ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง การเงิน ฉบับที 16 การรายงานทาง
การเงินเดิม
การเงินใหม่
703
737
2,051

-

233,890
2,023
141
239,545

-

(438)
(1,447)

-

-

4,814
(2,446)
125,510

-

ลดลง

โอน/อืนๆ

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

703
737
2,051

1
2
240

-

(1)
(90)

-

2
(2)

704
740
2,199

(121)

233,769

22,379

(339)

3,805

259,614

(106)
(227)

2,023
35
239,318

93
24
22,739

(58)
(13)
(501)

26
3,831

2,084
46
265,387

(438)
(1,447)

(17)
(275)

1
78

-

(454)
(1,644)

48

(112,818)

(27,720)

310

-

(140,228)

78
126

(1,553)
(21)
(116,277)

(141)
(3)
(28,156)

53
2
444

-

(1,641)
(22)
(143,989)

(101)

4,814
(2,446)
125,409

3,283
(700)
(2,834)

(57)

(3,831)
-

4,266
(3,146)
122,518

(112,866)
(1,553)
(99)
(116,403)

หน่ วย : ล้ านบาท
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
ทีดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างและติดตัง
หัก ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใช้งาน
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562
797
702
1,997
213,064
1,990
182
218,732

(421)
(1,308)
(88,218)
(1,443)
(120)
(91,510)
4,483
(1,493)
130,212

เพิมขึน

งบการเงินรวม
ลดลง

4
4
264
19,937
76
23
20,308

(17)
(294)
(26,853)
(155)
(24)
(27,343)
3,571
(953)
(4,417)

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563
2562

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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(98)
-

(191)
(2,333)
(49)
(64)
(2,735)

154
2,205
46
45
2,450
(285)

หน่ วย : ล้ านบาท
โอน/อืนๆ

31
(19)
3,222
6
3,240

-

703
737
2,051
233,890
2,023
141
239,545

(3,240)
-

ล้ านบาท

28,156

ล้ านบาท

27,343

(1)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

(438)
(1,447)
(112,866)
(1,553)
(99)
(116,403)
4,814
(2,446)
125,510

1

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ราคาทุน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและ
อุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและ
อุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอด ณ วันที ผลกระทบจากการ ยอด ณ วันที เพิมขึน
1 มกราคม 2563 ใช้ มาตรฐานการ 1 มกราคม 2563
ตามมาตรฐาน
รายงานทาง
ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง การเงิน ฉบับที 16 การรายงานทาง
การเงินเดิม
การเงินใหม่

128
306

-

128
306

67

-

536
58
1,095

-

(127)
(280)

ลดลง

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม

2563

13

(16)

128
303

67

1

(3)

65

536
13
1,050

6
13
33

(16)
(6)
(41)

526
20
1,042

-

(127)
(280)

(15)

16

(127)
(279)

(65)

-

(65)

(1)

3

(63)

(520)
(33)
(1,025)
70

-

(520)
(5)
(997)
53

(7)
(2)
(25)
8

15
2
36
(5)

(512)
(5)
(986)
56

(45)
(45)

28
28
(17)
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
และติดตัง
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562
128
310
3,636

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
ลดลง

-

553
64
4,691

(127)
(266)
(3,523)

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

1
1

(5)
(3,570)

128
306
67

4
9
15

(21)
(15)
(3,611)

536
58
1,095

-

-

(531)
(33)
(4,480)
6
217

หน่ วย : ล้ านบาท

(18)
(24)

4
3,482

(127)
(280)
(65)

(10)
(11)
(63)

21
11
3,518

(520)
(33)
(1,025)

(48)

(6)
(99)

-

70

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

2562

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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25

ล้านบาท

63

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
13.

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ทีเกิดขึนในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
(ในระหว่างปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562: ไม่มี)
ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2563
ราคาทุน
ทีดินและอาคาร
คลืนความถีโทรคมนาคม
เสาสถานี ฐาน
อุปกรณ์โทรคมนาคม
อาคารสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ทีดินและอาคาร
คลืนความถีโทรคมนาคม
เสาสถานี ฐาน
อุปกรณ์โทรคมนาคม
อาคารสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้

ผลกระทบจาก
การใช้ มาตรฐาน

งบการเงินรวม
เพิมขึน

หน่ วย : ล้ านบาท

ลดลง

การรายงานทาง

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

การเงินฉบับที 16

-

4,362
20,582
39,599
844
1,180
317
66,884
-

(48)
(78)
(126)
66,758

3,051
252
1,349
98
4,750
(3,137)
(3,689)
(4,408)
(340)
(1,033)
(119)
(12,726)
(7,976)

-

(674)

(201)
(200)
(56)
(1,131)

160
192
54
1,072
(59)

(2,471)
(3,689)
(4,408)
(228)
(841)
(143)
(11,780)
58,723

ล้านบาท

12,644*

-

666

6,739
20,582
39,599
895
2,329
359
70,503

ค่ าเสื อมราคาสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

2563

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563

การกำ�กับดูแลกิจการ

* ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ แนวปฎิบตั ิทางการบัญชี เรื องมาตรการผ่อนปรนชัว คราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่ม บริ ษัทได้รับ การลดค่ าเช่ าพืน ที
ร้านค้าตามสัญญาเช่าจากผูใ้ ห้เช่า จํานวน 82 ล้านบาท ทังนีกลุ่มบริ ษทั ได้กลับรายการค่าเสื อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี ย
จากหนีสินตามสัญญาเช่าทียงั คงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่ วนของค่าเช่าทีลดลง และบันทึกผลต่างทีเกิดขึนในกําไรหรื อขาดทุน
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2563
ราคาทุน
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้

-

14
51
65

-

(28)
(28)
37

ค่ าเสื อมราคาสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563

14.

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
ผลกระทบจาก
ลดลง
การใช้ มาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงินฉบับที 16
312

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

312

(11)
(20)
(31)

315
31
346

(113)
(9)
(122)
190

10
20
30
(1)

(103)
(17)
(120)
226

ล้านบาท

122

-

ค่ าความนิยม
รายการเคลือนไหวของค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
15.

ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโทรคมนาคม
รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมทีเกิดขึนในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม ประกอบด้วย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2563

ราคาทุน
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
รวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
รวม
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโทรคมนาคม

งบการเงินรวม
เพิม ขึน

หน่ วย : ล้านบาท
ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

136,444
136,444

16,783
16,783

153,227
153,227

(33,370)
(33,370)
103,074

(9,638)
(9,638)
7,145

(43,008)
(43,008)
110,219

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
2562

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึนจากการซือธุรกิจ
ณ วันที 31 ธันวาคม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม
ณ วันที 31 ธันวาคม
ค่ าเผือการด้อยค่า
รวม

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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17,199
17,199

17,199
17,199

(7,662)
(7,662)
(6,655)
2,882

(7,662)
(7,662)
(6,655)
2,882
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562

ราคาทุน
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
รวม

136,444
136,444

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
รวม
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโทรคมนาคม

(24,695)
(24,695)
111,749

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
เพิม ขึน

-

หน่ วย : ล้านบาท
ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562
136,444
136,444

(8,675)
(8,675)
(8,675)

(33,370)
(33,370)
103,074

ล้านบาท
ล้านบาท

9,638
8,675

เมื อวันที 19 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นผูช้ นะ
การประมู ลใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื นความถี 2600 MHz ด้วยราคาประมู ลรวมทังสิ น 19,561 ล้านบาท AWN ได้รั บ
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถี 2600 MHz (“ใบอนุ ญาตฯ”) อย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุไว้ในการประมูล
เมื อวันที 21 กุมภาพันธ์ 2563 AWN ได้ชาํ ระเงินประมูลคลื นความถีงวดที หนึ งจํานวนร้อยละ 10 ของราคาประมูล
และภาษีมูลค่ าเพิ มรวมเป็ นเงินทังสิ น 2,093 ล้านบาท พร้อมวางหนังสื อคําประกันจากธนาคารเพือคําประกันการ
ชําระเงินในส่ วนทีเหลือให้กบั กสทช. โดยจะชําระงวดที 2 ถึ ง งวดที 7 จํานวนร้อยละ 15 ในปี ทีห้าถึ งปี ทีสิ บ
นับจากวันชําระงวดทีหนึง

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
16.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอืนนอกจากค่ าความนิยม
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนนอกจากค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
มูลค่าความสัมพันธ์ทีมีกบั ลูกค้า
มูลค่าสัญญาทีมกี บั ลูกค้า
ค่าสิทธิในการใช้โครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง
ค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์
รวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
มูลค่าความสัมพันธ์ทีมีกบั ลูกค้า
มูลค่าสัญญาทีมกี บั ลูกค้า
ค่าสิ ทธิในการใช้โครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง
ค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์
รวม
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตัง
สิ นทรั พย์ไม่ มีตัวตนอืน

หน่ วย : ล้ านบาท

เพิมขึน

งบการเงินรวม
ลดลง

โอน/อืนๆ

-

-

-

86
11,421
11,813

2,803
2,803

-

(69)
(59)

(36)
(31)

-

(69)
(6,249)
(6,446)
101
5,468

(8)
(1,328)
(1,403)
294
1,694

-

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2563
167
139

167
139

(48)
(48)

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

79
79

86
14,255
14,647

-

(105)
(90)

9
9

-

(39)

-

(77)
(7,568)
(7,840)
316
7,123

-

(79)

ต้นทุนใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีรับรู ้เมือเริ มแรกด้วยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนทีได้มา
ของใบอนุญาตฯ ดังกล่าว

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
มูลค่าความสัมพันธ์ทีมกี บั ลูกค้า
มูลค่าสัญญาทีมกี บั ลูกค้า
ค่าสิ ทธิในการใช้โครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง
ค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์
รวม

เพิมขึน

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
มูลค่าความสัมพันธ์ทีมกี บั ลูกค้า
มูลค่าสัญญาทีมกี บั ลูกค้า
ค่าสิ ทธิในการใช้โครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง
ค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์
รวม
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง
สิ นทรั พย์ ไม่มีตัวตนอืน

167
139
86
9,303
9,695

งบการเงินรวม
ลดลง

-

-

167
139

1,488
1,488

-

-

86
11,421
11,813

(4)
(4)

(33)
(28)

(36)
(31)

-

(61)
(5,115)
(5,237)
634
5,092

(8)
(1,136)
(1,211)
137
414

-

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563
2562

2
2
(36)
(38)

634
634

-

(69)
(59)

-

(69)
(6,249)
(6,446)
101
5,468

ล้ านบาท

1,403

ล้ านบาท

1,211

(634)

ราคาทุน
ค่าลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอน/อืนๆ
ลดลง

เพิมขึน

323
323

-

งบการเงิน

(312)
(312)
11

(5)
(5)
(5)

ราคาทุน
ค่าลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์
รวม

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์
รวม
สิ นทรั พย์ไม่ มีตัวตนอืน

323
323

-

(306)
(306)
17

(6)
(6)
(6)

323
323

-

-

(317)
(317)
6
หน่ วย : ล้ านบาท
ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

-

-

323
323

-

-

(312)
(312)
11

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรั บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563
2562

ล้ านบาท
ล้ านบาท

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562
4,480
3,939
(360)
(448)
4,120
3,491
- 71 -

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอน/อืนๆ
ลดลง

เพิมขึน

หน่ วย : ล้ านบาท

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
- 70 -

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2563

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์
รวม
สิ นทรั พย์ไม่ มีตัวตนอืน

17.

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

-

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่ วย : ล้ านบาท
โอน/อืนๆ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

5
6

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
489
550
(4)
485
550

239

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
นโฟร์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ 31
ธันวาคม
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดขึนในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2563
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน/ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยและ
การลดมูลค่าของสิ นค้า)
รายได้ค่าบริ การโทรศัพท์เคลือนทีรับล่วงหน้า
(ผลแตกต่างของการรับรู ้รายได้)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
ค้างจ่าย (ดอกเบียรอตัดบัญชี)
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใช้งาน
หนีสินทางทางการเงินหมุนเวียนอืน
หนีสินทางทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า
อืน ๆ
รวม
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
อืน ๆ
รวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่ าย)/รายได้ ใน
ผลกระทบจาก
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน การใช้ มาตรฐาน
เบ็ดเสร็จอืน
การรายงานทาง
การเงินฉบับที 9

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

7

-

-

333

44

(9)

-

-

35

467
410
588
75

(178)
46
(75)

-

289
410
656

-

-

991
448

214
(96)
34

-

-

294
26
263

-

84

-

-

50

-

590
3,939
(374)
-

-

(74)
(448)
3,491

15
99
362

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์- ว72ิส -จำ�กัด (มหาชน)

-

26
180
206

72
1
-

(12)
-

1
73

(12)
194

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

1,205
352
60
230
294
616
4,480

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562

หน่ วย : ล้ านบาท

326

22

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือสินค้าล้าสมัยและ
การลดมูลค่าของสินค้า)
รายได้ค่าบริ การโทรศัพท์เคลือนทีรับล่วงหน้า
(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได้)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
ค้างจ่าย (ดอกเบียรอตัดบัญชี)
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใช้งาน
อืน ๆ
รวม
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา
อืน ๆ
รวม
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
ยอด ณ วันที
บันทึกเป็ น(รายจ่ าย)/รายได้ ใน
ผลกระทบจาก
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน การใช้ มาตรฐาน 31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จอืน
การรายงานทาง
2562
การเงินฉบับที 15

266

60

-

-

326

47

(3)

-

-

44

59

-

-

467
410
588
75

-

991
448
590
3,939

408
410
466
151

-

178
(76)

-

766
299
487
3,300

225
149
103
695

-

-

(35)
16
(19)
676

-

(90)
(90)
3,210

(56)

(56)

(339)
(56)

(339)
(339)

(374)
(74)
(448)
3,491

(290)
(11)
(59)
(360)
4,120
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
นโฟร์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ 31
ธันวาคม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2563
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
รวม
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
รวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่ าย)/รายได้ใน
ผลกระทบจาก
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน การใช้ มาตรฐาน
เบ็ดเสร็จอืน
การรายงานทาง
การเงิน ฉบับที 9

410
66
74
550

-

7
(74)
(67)

-

6
-

550

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ขาดทุนสะสม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

489
(4)
(4)
485
หน่ วย : ล้ านบาท

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การให้บริ การในระยะเวลาคุ
ม้ ครอง) พนักงาน
ประมาณการหนี
 สินสําหรับผลประโยชน์

-

(4)
(4)
(4)

6

(67)

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

410
79

-

6

หน่ วย : ล้ านบาท

410
53
150
613

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่ าย)/รายได้ ใน
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
-

-

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์- ว74ิส -จำ�กัด (มหาชน)

20
(76)
(56)

(7)
(7)

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดจากผลแตกต่างชัว คราวทีมีสาระสําคัญและผลขาดทุนสะสมทีมิได้รับรู ้
ในงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี

ขาดทุนสะสม
อืน ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
104
19
20
19
124

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
19
20
19
20

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ ผลแตกต่างชัว คราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายุในปี
2562 - 2566 และรายการที เกิ ดจากผลแตกต่ างชัวคราวที ไม่ มีว ัน หมดอายุภ ายใต้กฎหมายภาษี ปี ปั จจุ บันเป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนืองจากยังไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีสาํ หรับรายการดังกล่าว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ผลแตกต่างชัว คราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายุในปี
2563 - 2567 และรายการที เกิ ดจากผลแตกต่ างชัวคราวที ไม่ มีว ัน หมดอายุภ ายใต้กฎหมายภาษี ปี ปั จ จุ บันเป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนืองจากยังไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีสาํ หรับรายการดังกล่าว

410
66
74
550
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
18.

หนีส ิ นทีมีภาระดอกเบีย
หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ
ส่ วนทีหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
- ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
- ส่ วนของหุ้นกูร้ ะยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
- ส่ วนของหนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงินทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
รวมส่ วนของหนีสินระยะยาว
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่ วนของหนีสินตามสัญญาเช่า
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
รวมส่วนทีหมุนเวียน
ส่ วนทีไม่หมุนเวียน
หนีสินระยะยาว
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการ
ทีเกียวข้องกัน - สุ ทธิ
- หุ้นกูร้ ะยะยาว - สุ ทธิ
- หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
รวมหนีสินระยะยาว
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
รวมส่วนทีไม่หมุนเวียน
รวม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
-

-

-

12,072

24,819

-

-

35

1,776

-

-

-

35

-

35
35
35

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

-

15

13,848

24,872

-

15

10,213
28,961

24,872

116
5,080
5,196

4,920
4,935

33,685

33,757

-

-

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

2,999
32,388
28
69,172
69,172
94,044

-

-

119
119
5,315

-

งบการเงินรวม
2563
2562
28,961
24,819
82,245
49,430
45,207
19,714
156,413
93,963

ครบกําหนดภายในหนึงปี
ครบกําหนดหลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดหลังจากห้าปี
รวม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
5,196
4,920
119
5,315
4,920

หนีสินทีมีภาระดอกเบียจัดตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

53

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

หนีสินทีมีภาระดอกเบีย แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

4,900

35
35

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

หมายเหตุ
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
รวม

36

งบการเงินรวม
2562
2563
156,364
94,044
49
156,413
94,044

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
5,315
4,951
5,315
4,951

16
16

16
4,951
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บปี สินสุ ดอิวันนโฟร์
ที 31เซอร์
ธันวาคม
บริสํษาัทหรัแอดวานซ์
วิส จ�2563
ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินกู้ยืมระยะยาว
รายละเอียดของเงินกูย้ ืมระยะยาว ณ วันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)
อัตราดอกเบีย ต่ อปี
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
อัตราคงทีตามทีระบุในสัญญา
6MTHBFIX บวกด้วยส่วนเพิม
อัตราคงทีตามทีร ะบุในสัญญา
6MTHBFIX บวกด้วยส่วนเพิม
6MBIBOR บวกด้วยส่วนเพิม
6MBIBOR บวกด้วยส่วนเพิม
6MTHBFIX บวกด้วยส่วนเพิม
อัตราคงทีตามทีระบุในสัญญา
6MTHBFIX บวกด้วยส่วนเพิม
6MTHBFIX บวกด้วยส่วนเพิม
6MTHBFIX บวกด้วยส่วนเพิม
รวมเงินกู้
หัก ต้นทุนธุรกรรม
เงินกู้ยืมระยะยาว
*

กําหนดชํ าระคืนดอกเบีย

ทุกงวดครึงปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึงปี
ทุกงวดครึงปี
ทุกงวดครึงปี
ทุกงวดครึงปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึงปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวด 3 เดือน
ทุกงวดครึงปี

กําหนดชําระคืนเงินต้น

ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 4 งวด เริ มปี 2562 จนถึงปี 2564
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 2 งวด ในปี 2563
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 7 งวด เริ มปี 2562 จนถึงปี 2565
ครบกําหนดชําระคืนทังจํานวน ในปี 2563
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริ มปี 2563 - จนถึงปี 2566
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 5 งวดเริ มปี 2562 - จนถึงปี 2566
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริ มปี 2564 - จนถึงปี 2566
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 2 งวด ในปี 2565*
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริ มปี 2566 - จนถึงปี 2569
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่าๆ กันทังหมด 4 งวดเริ มปี 2567 จนถึงปี 2568
ทยอยชําระคืนเงินต้นทังหมด 6 งวดเริ มปี 2568 จนถึงปี 2570

หน่ วย : ล้านบาท

2563

-

งบการเงินรวม

2562

1,250
2,857
17,000
4,200
4,500
1,961
2,000
10,000
2,000
45,768
(11)
45,757

-

3,750
12,300
4,286
4,200
20,000
5,600
4,500
1,961
2,000

58,597
(21)
58,576

กลุ่มบริ ษทั ได้มีการแก้ไขสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวกับธนาคาร เพือเปลียนสกุลเงินกูจ้ ากสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นสกุลเงินบาท เพือปิ ดความเสียงทางด้านอัตราแลกเปลียนและอัตราดอกเบีย ทังนีอายุของเงินกูแ้ ละเงือนไขอืนคงเดิม
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บปี สินสุ ดอิวันนโฟร์
ที 31เซอร์
ธันวาคม
บริสํษาัทหรัแอดวานซ์
วิส จ�2563
ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
หุ้นกู้ระยะยาว
ณ วันที 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั ออกหุ้นกูร้ ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)
วันทีจําหน่ าย

จํานวนหน่ วย

(ล้าน)
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
11 เมษายน 2557
1.78
11 เมษายน 2557
6.64
11 พฤษภาคม 2559
7.82
11 พฤษภาคม 2559
7.18
30 พฤศจิกายน 2560
9.00
รวมหุ้นกู ้
หัก ต้นทุนในการออกหุ้นกู ้
หุ้นกู้ระยะยาว

จํานวนเงิน

อัตราดอกเบีย ต่ อปี

กําหนดชํ าระ

กําหนดชําระคืนเงินต้ น

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

คงทีร้อยละ 4.56
คงทีร้อยละ 4.94
คงทีร้อยละ 2.51
คงทีร้อยละ 2.78
คงทีร้อยละ 3.35

ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี

ครบกําหนดไถ่ถอนทังจํานวนในวันที 11 เมษายน 2564
ครบกําหนดไถ่ถอนทังจํานวนในวันที 11 เมษายน 2567
ครบกําหนดไถ่ถอนทังจํานวนในวันที 11 พฤษภาคม 2566
ครบกําหนดไถ่ถอนทังจํานวนในวันที 11 พฤษภาคม 2569
ครบกําหนดไถ่ถอนทังจํานวนในวันที 30 พฤศจิกายน 2570

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2563

2562

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

1,776
6,638
7,820
7,180
9,000
32,414
(26)
32,388
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรััท บแอดวานซ์
ปี สินสุ ดวันที อิ31นธัโฟร์
นวาคมเซอร์
2563วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงิน กูย้ ืมซึ งยังมิได้เบิกใช้ จํานวน 30,500 ล้านบาท และ
15,000 ล้านบาท ตามลําดับ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ไม่มีวงเงินกูย้ ืมซึ งยังมิได้เบิกใช้)
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ น้ กูร้ ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกู)้ ณ วันที 31 ธันวาคม
มีดงั นี
หน่ วย : ล้านบาท

ราคาตามบัญชี
2563
2562
32,414
32,414

ณ วันที 1 มกราคม 2562
รายการกระแสเงินสด
เพิมขึน
จ่ายชําระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด

หุ้นกูร้ ะยะยาว

มูลค่ายุติธรรม*
2563
2562
34,623
34,388

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูท้ ีมีการซื อขายในตลาดหุ้นกูค้ าํ นวณจากราคาซื อขายทีประกาศอยูใ่ นสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน

รายการเคลือนไหวของหนี สินทีมีภาระดอกเบียสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ณ วันที 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการใช้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที 16
รายการกระแสเงินสด
เพิมขึน
จ่ายชําระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด
รายการทีไม่ ใช่ กระแสเงินสด
เพิมขึนสุ ทธิ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่าย
รวมรายการทีไม่ ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

เงินกู้ยืม
ระยะสัน
จากสถาบัน
การเงิน
8,900
(4,000)
4,900
4,900

เงินกู้ยืม
ระยะสั น
จากกิจการ
ทีเกียวข้ องกัน
2,100
(2,100)
-

เงินกู้ยืม
ระยะยาว
จากสถาบัน
การเงิน
58,576
12,000
(24,829)
(12,829)
10
10
45,757

งบการเงินรวม
เงินกู้ยืม
หุ้นกู้
ระยะยาว
ระยะยาว
จากกิจการ
ทีเกียวข้ องกัน
2,999
32,388

หน่ วย : ล้ านบาท

หนีสินภายใต้
สั ญญาเช่ า
การเงิน

หนีสินตาม
สั ญญาเช่ า

81

-

94,044

(81)

65,430

65,349

-

12,000
12,000

-

-

(11,754)
(11,754)

35,000
(42,683)
(7,683)

-

-

-

4,684

4,684

5
5
32,393

-

4

4

4,688
58,364

15
4,703
156,413

-

งบการเงิน

รายการทีไม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิมขึน
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่าย
รวมรายการทีไม่ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
หุ้นกู้ หนีสินภายใต้ รวม
ระยะสั น
ระยะสั น
ระยะยาว
ระยะยาว ระยะยาว สั ญญาเช่ า
จากสถาบัน จากกิจการ จากสถาบัน จากกิจการ
การเงิน
การเงิน ทีเกียวข้องกัน การเงิน ทีเกียวข้องกัน
5,900
59,929
2,999 40,170
135
109,133
4,500
(10,400)
(5,900)

-

4,000
(4,000)
-

2,000
(3,365)
(1,365)

-

-

12
12
58,576

-

(7,789)
(7,789)

-

-

2,999

ณ วันที 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที 16
รายการกระแสเงินสด
เพิม ขึน
จ่ายชําระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด

เงินกู้ยืมระยะสั น
จากกิจการ
ทีเกียวข้ องกัน
4,920

2
81

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนีสินภายใต้
หนีสินตาม
สั ญญาเช่ า
สั ญญาเช่ า
การเงิน
31
-

-

รายการทีไม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิมขึน
รวมรายการทีไม่ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(31)
1,500
(1,340)
160

-

5,080

-

-

(56)
(56)

2

7
7
32,388

รวม

-

14,999

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ จํากัดทีตอ้ งปฏิบตั ิตาม ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

10,500
(25,610)
(15,110)

2
19
21
94,044

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม

4,951

50

19

(125)
(125)

1,500
(1,465)
35

310
310
235

310
310
5,315

-
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม

ณ วันที 1 มกราคม 2562
รายการกระแสเงินสด
เพิมขึน
จ่ายชําระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิมขึน
รวมรายการทีไม่ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนีสินภายใต้
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสั น
เงินกู้ยืม
ระยะสั นจาก
จากกิจการ
ระยะยาว
สั ญญาเช่ า
สถาบันการเงิน ทีเกียวข้องกัน
การเงิน
2,900
4,920
37
(2,900)
(2,900)

-

800
(800)
-

4,920

อัตราดอกเบียทีแท้จริ งถัวเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

เงินกูย้ ืมระยะสัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกูร้ ะยะยาว
หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2563
2562
0.72
2.18
2.82
3.41
3.41
5.18
2.24
-

-

-

-

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

(8)
(8)

800
(3,708)
(2,908)

2
2
31

2
2
4,951

หน่ วย : ร้ อยละต่ อปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
0.58
1.12
4.04
2.19
-

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
19. เจ้าหนีก ารค้ าและเจ้าหนีห มุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ

7,857

การกำ�กับดูแลกิจการ

เจ้ าหนีก ารค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอืน ๆ
รวมเจ้ าหนีก ารค้า

35

เจ้ าหนีอ ืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
35
ภาษีมูลค่าเพิมค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
อืน ๆ
รวมเจ้ าหนีอ ืน
รวมเจ้ าหนีก ารค้าและเจ้ าหนีห มุนเวียนอืน

2563

งบการเงินรวม
2562

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

80
22,302
22,382

63
21,974
22,037

14
43
57

14
29
43

16,752
212
248
977
18,189
40,571

17,991
324
312
713
19,340
41,377

2,706
9
8
2,723
2,780

2,848
8
6
2,862
2,905

อัตราดอกเบียทีแท้จริ งถัวเฉลียถ่วงนําหนักของเงินกูย้ ืมระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คํานวณโดยใช้อตั รา
ทีได้มีการปิ ดความเสี ยงไว้แล้ว
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
เจ้าหนีการค้าจัดตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเยน
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
รวม

20.

36
36
36
36

งบการเงินรวม
2563
2562
9,056
9,181
13,314
12,744
2
22
82
10
8
22,382
22,037

ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่ าย
เลขทีใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครังที 2)
เลขทีใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครังที 3)
เลขทีใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครังที 4)

หมายเหตุ

1

หัก ส่วนของใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย
ทีจะครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่ าย

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
2562

35,218

55,642

3,095

6,147

15,136
53,449

61,789

(10,538)
42,911

(24,490)
37,299

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงิน

รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่ายในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม มีดงั นี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หมายเหตุ
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
จ่ายชําระ
ตัดจําหน่ายดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
ส่ วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู ้
ณ วันที 31 ธันวาคม

21.

1

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
61,789
67,488
16,783
(26,835)
(4,020)
1,712
1,605
(3,284)
53,449
61,789

ประมาณการหนีส ิ นสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ
คุ ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ ผ ลประโยชน์ เมื อ เกษี ย ณแก่ พ นั ก งานตามสิ ท ธิ แ ละอายุ ง านและ
ผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที7) พ.ศ.2562ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วเมือวันที 5 เมษายน
2562 ซึ งจะมีผลบังคับใช้เมื อพ้น กําหนด 30 วัน นับแต่ วนั ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา โดยพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับ นี กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้างสําหรั บลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกัน
ครบ 20 ปี ขึนไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็ น
การแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้บนั ทึ ก
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธัน วาคม 2562 เป็ นจํานวน 636 ล้านบาท และ 72 ล้านบาท ตามลําดับ (สํ าหรั บปี สิ น สุ ดวันที
31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี)
โครงการผลประโยชน์ทีกาํ หนดไว้ข องกลุ่ม บริ ษทั และบริ ษ ทั มีค วามเสี  ย งจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ความเสี ยงของช่ วงชี วิต ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี ย และความเสี ยงจากตลาด
(เงินลงทุน)

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
49
34
1
8
8
57
43

ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโทรคมนาคมค้ างจ่ าย
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถี โทรคมนาคมค้างจ่ ายในงบการเงินรวม ณ วันที 31 ธัน วาคม มีดงั นี (งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ : ไม่มี)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

247
- 85 -

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน

งบการเงินรวม
2563
2562
3,180
2,860

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
395
329

การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม มีดงั นี

ประมาณการหนีส ินสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบีย
ผลประโยชน์จ่าย
โอนพนักงานไปบริ ษทั ย่อย
ผลขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
ต้นทุนบริ การในอดีต
ประมาณการหนีส ินสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2,860
259
(56)
-

2,254
297
(47)
-

329
51
(13)
(3)

263
55
(20)
(6)

112

(280)

31

(35)

5
3,180

636
2,860

-

72
395

329

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
ต้นทุนบริ การในอดีต
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
191
210
68
87

-

5

-

264

636
933

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
40
38
8
11
-

48

72
121

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั แสดงค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ต้นทุนการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
15
49
174
794
2
3
68
87
5
264

-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
36
99
2
8
2
3
8
11
-

933

48

121

ผลขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้ทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

รวมอยู่ในกําไรสะสม
ณ วันที 1 มกราคม
รับรู ้ระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562
59
112
171

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลกิจการ

339
(280)
59

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
220
31
251

255
(35)
220

248
- 87 -

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้ทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม เกิดขึนจากเรื องต่อไปนี

สมมติฐานทางด้านประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
(145)
172
(135)
85
(145)
112
(280)

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(12)
16
(12)
27
(23)
31
(35)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก)

อัตราคิดลด
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินรวม
2563
2562
1.47 - 2.04
2.4
5
5

หน่ วย : ร้ อยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1.47-2.04
2.4
5
5

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
22. ทุนเรื อนหุ้น
รายการเคลือนไหวของทุนเรื อนหุน้ สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ณ วันที 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
เพิมขึนระหว่างงวด
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหุ้น (บาท)

จํานวนหุ้น

2563

จํานวนเงิน

(ล้ านหุ้น/ล้ านบาท)
2562
จํานวนหุ้น
จํานวนเงิน

1.00

4,997

4,997

4,997

4,997

1.00

4,997

4,997

4,997

4,997

1.00
1.00

2,973
1

2,973
1

1.00

2,974

2,974

-

2,973

2,973

-

2,973

2,973

ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ถื อตามข้อมู ลทางสถิติ
ทีเผยแพร่ ทวั ไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2560 (“TMO17”)

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 ทุ นที ออกของบริ ษ ัทประกอบด้วย หุ ้นสามัญจํานวน 2,974 ล้านหุ ้ นและ
2,973 ล้านหุน้ ตามลําดับ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท หุน้ ทังหมดได้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีอาจ
เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบ
ต่อประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้ ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ผูถ้ ือหุ้นสามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ ง
เสี ยงต่อหนึ งหุน้ ในทีประชุมของบริ ษทั

อัตราคิดลด
- เพิมขึนร้อยละ 1
- ลดลงร้อยละ 1
การเพิม ขึนของเงินเดือนในอนาคต
- เพิมขึนร้อยละ 1
- ลดลงร้อยละ 1

งบการเงินรวม
2563
2562

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(361)
428

(353)
422

(34)
39

(41)
49

389
(336)

398
(337)

35
(31)

46
(40)

แม้ว่าการวิเคราะห์น ี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่าง ๆ ตามทีได้แสดงข้างต้น

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์- ว88ิส -จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

เมือวันที 5 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน
83,302 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ งเป็ นผลมาจากการใช้สิทธิ ตามใบแสดงสําคัญสิ ทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
ทีได้จดั สรรให้แก่ผูบ้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จํานวน 83,302 หน่วย โดยราคาการใช้สิทธิ
ของใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ทีจ ะซื อ หุ ้น สามัญ เท่า กับ 166.588 บาทต่อ หุ ้น ส่ ง ผลให้ท ุน ที อ อกชํา ระแล้วและ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั เพิมขึนจํานวน 83,302 บาท และ 13 ล้านบาท ตามลําดับ
เมื อวันที 2 มิ ถุนายน 2563 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน
375,681 หุ้น ราคาหุ ้นละ 1 บาท ซึ งเป็ นผลมาจากการใช้สิทธิ ตามใบแสดงสําคัญสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญของบริ ษทั
ทีได้จดั สรรให้แก่ผูบ้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จํานวน 375,681 หน่ วย โดยราคาการใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญเท่ากับ 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ้น ตามลําดับ ส่ งผลให้
ทุนทีออกชําระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั เพิมขึนจํานวน 375,681 บาท และ 60 ล้านบาท ตามลําดับ
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ตามบทบัญ ญัติ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที บริ ษัทเสนอขายหุ ้ น
สู งกว่ามู ลค่าหุ้นที จดทะเบี ยนไว้ บริ ษัทต้องนําค่ าหุ้นส่ วนเกิ นนี ตังเป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้ นสามัญ”)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
23. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุน สํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
24. องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
โครงการ Performance share plan

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ครังที 4
ในเดือนมีนาคม 2559 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครังที 1/2559 ได้อนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อ
หุ ้นสามัญของบริ ษ ัท โดยใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้ แก่ พนักงานของบริ ษัทและบริ ษ ัทย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยข้อมูลสําคัญ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซื อหุน้ สามัญ มีดงั นี
วันทีอนุมตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซือหุ ้น:
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:

29 มีนาคม 2559
826,900 หน่วย
166.588 บาท/หุน้
826,900 หุ้น
5 ปี นับจากวันทีมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซื อหุ้นสามัญครังแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซือหุ ้นสามัญได้ 1 หุน้

ครังที 3
ในเดือนมีนาคม 2558 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครังที 1/2558 ได้อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อ
หุ ้นสามัญของบริ ษ ัท โดยใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้ แก่ พนักงานของบริ ษัทและบริ ษ ัทย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) โดยข้อมูลสําคัญ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิซื อหุน้ สามัญ มีดงั นี

ครังที 5
ในเดือนมีนาคม 2560 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ครังที 1/2560 ได้อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อ
หุ ้นสามัญของบริ ษ ัท โดยใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้ แก่ พนักงานของบริ ษัทและบริ ษ ัทย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยข้อมูลสําคัญ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซื อหุน้ สามัญ มีดงั นี

วันทีอนุมตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซือหุ้น:
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:

วันทีอนุมตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซือหุ ้น:
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:
ระยะเวลาเสนอขาย:

24 มีนาคม 2558
872,200 หน่วย
249.938 บาท/หุน้
872,200 หุน้
5 ปี นับจากวันทีมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ ้นสามัญครังแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ ้น

30 มีนาคม 2560
1,410,500 หน่วย
160.434 บาท/หุน้
1,410,500 หุ ้น
5 ปี นับจากวันทีมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ้นสามัญครังแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซือหุ ้นสามัญได้ 1 หุน้
ภายใน 1 ปี นับ จากวันทีทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ให้ออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามโครงการใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอินระกอบงบการเงิ
โฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ 31
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
นโฟร์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลียนแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ ซือหุ้นสามัญ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี
ณ วันที 1 มกราคม
2563
ESOP - Grant III
- กรรมการ
- พนักงาน
ESOP - Grant IV
- กรรมการ
- พนักงาน
ESOP - Grant V
- กรรมการ
- พนักงาน
รวม

ออกให้

รายการระหว่างงวด
ใช้ สิทธิ
(ดูหมายเหตุขอ้ 22)

หมดอายุ

หน่ วย : พันหน่ วย
ณ วันที 31 ธันวาคม
2563

51
726
777

-

50
578
628

-

(7)
(85)
(92)

-

43
493
536

89
964
1,053
2,458

-

(25)
(259)
(284)
(376)

-

64
705
769
1,305

-

(51)
(726)
(777)

(777)

-

* ทังนี ESOP ข้างต้นนันได้รวม ESOP ของพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารทีไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ตามข้อกําหนดสิ ทธิ และ
เงือนไขทีกาํ หนด

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีออกให้ ณ วันที
ให้สิทธิโดยใช้ Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้ สมมติฐานทีสําคัญดังนี
ครังที 3
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาหุ ้น ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุ้นทีค าดหวัง
เงินปันผลทีคาดหวัง
อัตราดอกเบียปลอดความเสียง

82.907 บาทต่อหุน้
236.000 บาทต่อหุ ้น
249.938 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 22.99
ร้อยละ 5.28
ร้อยละ 2.34

ครังที 4
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาหุ ้น ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุน้ ทีคาดหวัง
เงินปันผลทีคาดหวัง
อัตราดอกเบียปลอดความเสียง

67.742 บาทต่อหุน้
165.000 บาทต่อหุ ้น
166.588 บาทต่อหุน้
ร้อยละ 27.70
ร้อยละ 8.48
ร้อยละ 1.72

ครังที 5
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาหุ ้น ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุ้นทีคาดหวัง
เงินปันผลทีคาดหวัง
อัตราดอกเบียปลอดความเสียง

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

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ เป็ นจํานวน
18 ล้านบาท และ 18 ล้า นบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ (สําหรับปี สิ น สุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2562 : 26 ล้านบาท และ 26 ล้านบาท ตามลําดับ)
ส่ วนเกินจากการลดสั ดส่ วนของเงินลงทุนทียังไม่ เกิดขึน จริง
ส่ วนเกินจากการลดสัดส่ วนของเงินลงทุนทียงั ไม่เกิดขึนจริ งประกอบด้วยผลรวมการเปลียนแปลงสัดส่ วนของ
เงินลงทุนจนกระทัง มีการขายหรื อจําหน่าย
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หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานและการจําแนกรายได้
กลุ่ ม บริ ษัท มี 3 ส่ วนงานที รายงาน ดัง รายละเอี ยดข้างล่ าง ซึ งเป็ นหน่ วยงานธุ รกิ จ ที สํ าคัญ ของกลุ่ มบริ ษัท
หน่วยงานธุรกิจทีสาํ คัญนีผลิตสิ นค้าและให้บริ การทีแตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื องจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกัน ประธานเจ้าหน้าที บริ หารสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานทีรายงานของ
กลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานทีรายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไร
ก่ อนภาษีเงินได้ของส่ ว นงาน ซึ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยประธานเจ้าหน้าที
บริ หารของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนัน เป็ นข้อมูล
ที เหมาะสมในการประเมิ นผลการดํา เนิ น งานของส่ วนงานและสอดคล้อ งกับ กิ จการอื น ที ดํา เนิ น ธุ รกิ จใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลตามส่ วนทีรายงาน

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสือมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายทีมีสาระสําคัญ
กําไร (ขาดทุน) ของ
ส่ วนงานก่อนภาษีเงินได้

บริการโทรศัพท์ เคลือนที
2563
2562
141,418
133,664
305
181
(5,907)
(4,764)

ขายเครืองโทรศัพท์
เคลือนทีและอุปกรณ์
2563
2562
28,765
29,879
8
7
(1)
(2)

บริการสื อสารข้ อมูล
ผ่ านสายโทรศัพท์ และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
2563
2562
10,461
9,597
7
10
(9)
(11)

รวมส่ วนงานที
รายงาน
2563
2562
172,890
180,894
320
198
(5,917)
(4,777)

(49,291)
(17,115)

(34,761)
(18,063)

(11)
(2,047)

(5)
(2,510)

(2,539)
(637)

(2,463)
(569)

(51,841)
(19,799)

(37,229)
(21,142)

32,098

38,018

(2,080)

(2,442)

2,508

1,826

32,526

37,402

สินทรัพย์ และหนีส ินตามส่ วนงาน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดังนี

สิ นทรัพย์ส่วนงาน
หนีสินส่ วนงาน

หน่ วย : ล้ านบาท

บริ การโทรศัพท์เคลือนที
2563
2562
334,214
271,628
267,566
212,870

ขายเครืองโทรศัพท์
เคลือนทีและอุปกรณ์
2563
2562
5,459
7,664
3,968
3,993

บริ การสื อสารข้อมูล
ผ่ านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
2563
2562
10,498
10,377
2,947
3,412

หน่ วย : ล้ านบาท
รวมส่ วนงานที
รายงาน
2563
2562
350,171
289,669
274,481
220,275

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

มูลค่าการเพิม ขึน ของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีมีสาระสํ าคัญ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

บริการโทรศัพท์ เคลือนที
2563
2562
30,514
21,974

ขายเครื องโทรศัพท์
เคลือนทีแ ละอุปกรณ์
2563
2562
26
1

งบการเงิน

บริ การสื อสารข้อมูล
ผ่ านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
2563
2562
3,329
2,988

หน่ วย : ล้ านบาท
รวมส่ วนงานที
รายงาน
2563
2562
33,869
24,963

รายได้
การจําแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั มีช่วงเวลาแห่ งการรับรู้รายได้จากการขายสิ นค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ ง และรายได้จากการให้บริ การ
แก่ลูกค้าตลอดช่ วงเวลาหนึ งตามประเภทของสิ นค้าหรื อบริ การหลักซึ งสอดคล้องกับการเปิ ดเผยข้อมู ลทาง
การเงินจําแนกตามส่ วนงานและการจําแนกรายได้ทีรายงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

รายได้ จากลูกค้ าภายนอก
ส่วนงานที 1
ส่วนงานที 2
ส่วนงานที 3

2563
133,664
28,765

141,418
29,879

10,461
172,890

9,597
180,894

- ขายเครื องโทรศัพท์เคลือนทีและอุปกรณ์
- บริ การสื อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง

28,765

29,879

809
29,574

886
30,765

133,664

141,418

9,652
143,316
172,890

8,711
150,129
180,894

รวม
ช่ วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง
ส่วนงานที 2
ส่วนงานที 3

ตลอดช่วงเวลา
ส่วนงานที 1
ส่วนงานที 3

หน่ วย : ล้ านบาท
2562

- บริ การโทรศัพท์เคลือนที
- ขายเครื องโทรศัพท์เคลือนทีและอุปกรณ์
- บริ การสื อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง

- บริ การโทรศัพท์เคลือนที
- บริ การสื อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง

รวม
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

รายจ่ายฝ่ ายทุน

บริ การโทรศัพท์เคลือนที
ขายเครื องโทรศัพท์เคลือนทีและอุปกรณ์
บริ การสือสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลการดําเนินงานสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
บริหมายเหตุ
ษัท แอดวานซ์
อินโฟร์นเซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ น ธุรกิ จเฉพาะในประเทศเท่านัน ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรั พย์ในต่ างประเทศ
ทีมีสาระสําคัญ

รายได้ จากการให้ บริการและให้ เช่ าอุปกรณ์
สํา หรับ ปี สิ น สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ไม่มีรายได้จากการให้บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ตและ
โทรคมนาคมภายใต้ใบอนุ ญาตต่าง ๆ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศ น์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”)
หมายเหตุ
รายได้ค่าบริ การอืน
รวม

27.

35

รายได้ทางการเงิน
รายได้ทางการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หมายเหตุ
บริ ษทั ย่อย
สถาบันการเงิน
รวม

35

งบการเงินรวม
2562
2563
320
198
320
198

หน่ วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,960
1,728
1,960
1,728

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

28.

รายได้ อืน
รายได้อืน สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หมายเหตุ
หนีสูญได้รับคืน
อืน ๆ
รวม

29.

35

งบการเงินรวม
2563
2562
190
174
459
475
649
649

งบการเงิน

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
9
11
58
57
67
68

กองทุนสํารองเลีย งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดั ตังกองทุ นสํารองเลียงชี พสําหรั บพนักงานของกลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั บนพืน ฐาน
ความสมัครใจของพนัก งานในการเป็ นสมาชิ ก ของกองทุน โดยพนัก งานจ่ า ยเงิ น สะสมในอัตราร้ อ ยละ 3
ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 7
ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลียงชีพ ตามข้อกําหนด
ของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รับอนุญาต
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึ กเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชี พเป็ น
จํานวนเงิน 311 ล้านบาท และ 35 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
(สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562: 292 ล้านบาท และ 31 ล้านบาท ตามลําดับ)

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
382
591
5
19
387
610
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

ลูกค้ ารายใหญ่
ไม่มีลูกค้ารายใดรายหนึ งเป็ นลูกค้า รายใหญ่ เนื องจากกลุ่มบริ ษ ทั มีลูก ค้าจํา นวนมาก ซึ งได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ
ทังภาคธุรกิจและผูใ้ ช้บริ การรายย่อยทัว ไป
26.

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
30. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ทีมีสาระสําคัญได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี
หมายเหตุ
ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจําหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี
โทรคมนาคม
ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ทีไม่มีตวั ตนอืน
นอกจากค่าความนิยม
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน /
หนีสงสัยจะสู ญและหนีสูญ (หนีสูญได้รับคืน)
ขาดทุนจากการยกเลิกสิ นทรัพย์ตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

31.

12
13

งบการเงินรวม
2562
2563
28,156
27,343
12,644
-

15

9,638

8,675

16

1,403

1,211

6
7

2,876
525
6,598
9,800

2,521
747
7,861
10,760

ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หมายเหตุ
ดอกเบียจ่าย
ต้นทุนทางการเงินทีเกียวข้องกับใบอนุญาต
ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญญาเช่า
อืน ๆ
รวม

35

งบการเงินรวม
2562
2563
2,725
3,085
1,712
1,604
1,395
85
88
5,917
4,777

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
25
63
122
-

5

6

(1)
-

2
1,011

(1)
-

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

32.

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หมายเหตุ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
รายการปรับปรุ งสําหรับปี ก่อน ๆ
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัว คราว
รวมค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2563
2562
5,437
14
5,451

6,886
(2)
6,884

(362)
5,089

(675)
6,209

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

85
85

-

17
67
152

56
56

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ก่อน
ภาษีเงินได้

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที
กําหนดไว้
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดั มูลค่ายุติธรรม
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสียงกระแสเงินสด
รวม

งบการเงินรวม
รายได้
(ค่ าใช้ จ่าย)
ภาษีเงินได้

หน่ วย : ล้านบาท

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(112)
(3)
(251)
(366)

22
1
50
73

(90)
(2)
(201)
(293)

280
280

(56)
(56)

224
224

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที
กําหนดไว้
รวม

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

2
1,091

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
39
58
5
13
15
57
73

การกำ�กับดูแลกิจการ
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หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที
กําหนดไว้
รวม

(31)
(31)

6
6

(25)
(25)

35
35

(7)
(7)

28
28

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหักได้เพิมขึนสุ ทธิ
การใช้ผลแตกต่างชัว คราวทีเดิมไม่ได้บนั ทึก
รวม

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที
กําหนดไว้
รวม

การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ งสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

16

หน่ วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2563

32,526
6,505
24
(1,463)
14
9
5,089

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

17

2562

37,402
7,480
32
(1,245)
(72)
(2)
16
6,209

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

1

งบการเงิน

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

27,586
5,517
(5,351)
(14)
152

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

-

หน่ วย : ล้านบาท
2562

31,245
6,249
(6,118)
(3)
(72)
56

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
33.

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญทีออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
โดยแสดงการคํานวณดังนี

กําไรทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ขันพืนฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถี ัวเฉลียถ่ วงนําหนัก
(ขันพืนฐาน)
กําไรต่ อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท)

งบการเงินรวม
2563
2562
27,434

(ล้านบาท/ล้ านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

31,190

27,434

2,973

2,973

2,973

2,973

9.23

10.49

9.23

10.49

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้
ก่อน
(ค่ าใช้ จ่าย)
สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายจ่ายฝ่ ายทุนทีมีสิทธิหกั ได้เพิมขึน
การใช้ผลแตกต่างชัว คราวทีเดิมไม่ได้บนั ทึก
รายการปรับปรุ งสําหรับปี ก่อน ๆ
ผลกระทบจากการตัดรายการกับบริ ษทั ย่อย
รวม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม

2563
กําไรทีเป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(ขันพืนฐาน)
กําไรทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
(ขันพืนฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถี ัวเฉลียถ่ วงนําหนัก
(ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

34.

2563

2562

27,434

31,190

27,434

31,190

27,434

31,190

27,434

31,190

2,973

2,973

2,973

2,973

2,974

2,973

2,974

2,973

9.23

10.49

9.23

10.49

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เมือวันที 28 มีนาคม 2562 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 7.08 บาท ทังนี บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรั บหุ ้ นสามัญในอัตรา
หุ ้นละ 3.78 บาท เมื อวันที 29 สิ งหาคม 2561 ดังนันจึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ ้นละ 3.30 บาท เป็ นจํานวน
เงินทังสิ น 9,811 ล้านบาท ซึงเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น เมือวันที 18 เมษายน 2562
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 5 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลสําหรับหุ ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.78 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 11,238 ล้านบาท เงินปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ้นในวันที 3 กันยายน 2562

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 25 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้อนุมตั ิ ให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสํา หรั บ หุ ้ นสามัญ ในอัตราหุ ้น ละ 3.56 บาท เป็ นจํานวนเงิ น ทังสิ น 10,584 ล้านบาท เงิ นปั น ผล
ระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู้ ื อหุ ้นในวันที 22 เมษายน 2563 และในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เมือวันที 23 กรกฎาคม 2563 ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2562 รวม
หุ ้นละ 7.34 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทังสิ น 21,823 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 70 ของกําไรสุ ทธิตามงบการเงินรวม
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 เพิมเติมอีก

(ล้านบาท/ล้ านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
หลังจากทีได้ปรับปรุ งผลกระทบของหุน้ ปรับลด ดังนี
งบการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

เมือวันที 6 สิงหาคม 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลอัตราหุน้ ละ
3.24 บาท เป็ นจํานวนเงิน 9,634 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 3 กันยายน 2563
35.

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการและบุค คลที ค วบคุมบริ ษทั หรื อ ถูกควบคุม โดยบริ ษทั หรื อ อยู่ภ ายใต้การควบคุม เดียวกับ บริ ษ ทั ทัง
ทางตรงหรื อทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิ จการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยลําดับถัดไป บุคคลทีเป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของ
บริ ษัท ซึ งทําให้ ผู้เป็ นเจ้า ของดัง กล่ าวมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งเป็ นสาระสํ า คัญ เหนื อ กิ จ การ ผู ้บ ริ ห ารสํ าคัญ รวมทัง
กรรมการและพนักงานของบริ ษัท และสมาชิ กในครอบครั วที ใกล้ชิ ดกับ บุ ค คลเหล่ านัน กิ จการและบุค คล
ทังหมดเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันซึงอาจมีข ึนได้ ต้องคํานึ งถึ งรายละเอียด
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการค้าตามปกติกบั กิจการทีเกียวข้องกัน โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ได้คิดราคาซือ - ขายสินค้า และบริ การกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันด้วยราคาทีสมเหตุสมผล มีการเปรี ยบเทียบ
กับราคากลางของตลาดในธุ รกิจนันๆ แล้ว โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าทีปรึ กษาและบริ หารงาน
คิดราคาตามทีตกลงร่ วมกัน โดยคํานวณจากสัดส่วนการทํางานทีบริ ษทั ได้ทาํ ให้กบั บริ ษทั ผูว้ า่ จ้างในแต่ละปี

ในการประชุมคณะกรรมการเมือวันที 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 ให้แก่ผู ้
ถื อหุ ้น ในอัตราหุ้นละ 7.34 บาท ซึ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไปแล้วในอัตราหุ้น ละ 3.78 บาท ในการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมือวันที 3 กันยายน 2562

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั นี
ลักษณะความสั มพันธ์
ประเทศทีจัดตัง
/สั ญชาติ
กิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
ไทย
บริ ษทั อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน) ไทยและลาว อินทัชเป็ นผูถ้ ื อหุ้นที มีอิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญต่อบริ ษ ทั
(“อินทัช”) และกิจการทีเกียวข้องกัน
และมีกรรมการร่ วมกัน
(“กลุ่มอินทัช”)
สิ งคโปร์
Singtel เป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั
Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
และมีกรรมการร่ วมกัน
(“Singtel”) และกิจการทีเกียวข้องกัน
(“กลุ่ม Singtel”)
บริ ษทั อินฟอร์ เมชัน ไฮเวย์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด
ไทย
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จํากัด เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จํากัด
ไทย
บริ ษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จํากัด เป็ นการร่ วมค้า
Digital Games International PTE.
Singapore Digital Games International PTE. เป็ นการร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกับกรรมการของบริ ษทั หรื อกิจการ
ไทย
ทีมีกรรมการบริ ษทั ร่ วมกัน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
รายการทีสาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ชื อกิจการ

รายได้ จากการให้ บริการและให้ เช่ าอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม
ขายสิ นทรัพย์ ถาวรและสินทรัพย์อืน ๆ
บริ ษทั ย่อย
รวม
เงินปันผลรับจาก
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม
รายได้ ทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
-

46
52
1
98
197

-

-

-

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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-

55
125
6
95
281

-

9
9

-

1,959
1
1,960

1,727
1
1,728

-

8
8

42
42

19,964
19,964

-

26,373
26,373

382
64
64

-

591
-

382

591

257
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ อนื
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
รวม
ค่ าเช่ าและค่ าบริการอืน
บริ ษทั ย่อย
กลุม่ อินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม
ค่ าโฆษณา
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม

5
5
8

-

-

-

18
-

160
258
63
81
6
568

-

1
3
6

-

10
-

11

11

210
279
51
82
67
689

-

11
2
1
14

-

33

-

37

33

37

46
14

55
5
-

60

60
-

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์ระยะยาว
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
รวม
ซือสิ นทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ อืนๆ
กลุ่มอินทัช
รวม
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม
เงินปันผลจ่ าย
อินทัช
กลุ่ม Singtel
รวม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562

-

163
2
3
168

137
3
4
144

36
36

69
69

-

2

-

2
1
13
214
230

8,178
4,715
12,893
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
-

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

-

3
192
197

8,515
4,909
13,424

163
2
3
168

137
3
4
144
-

38

-

54

38

54

8,178
4,715
12,893

8,515
4,909
13,424
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หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินฝากธนาคาร
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน

งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

137

ลูกหนีก ารค้าและลูกหนีห มุนเวียนอืน
ลูกหนีก ารค้า
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุม่ Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน

-

รายได้ ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน

-

-

รวมลูกหนีก ารค้ า
ลูกหนีอ ืน
ดอกเบียค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนีอ ืน
รวมลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีห มุนเวียนอืน
(ดูหมายเหตุขอ้ 6)

9
11
1
16
37

2
5

113

-

-

9
16
53

-

10
18
2
9
39

1
22
1
1
25
64

53

64

-

-

1

1

14

9
1

1

15

15

-

-

งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

12
7
447
466

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั นแก่ กจิ การทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
-

52,543

-

50,499

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันเป็ นตัว สัญญาใช้เงินประเภท
เรี ยกคืนเมือทวงถาม ซึงมีอตั ราดอกเบียเฉลียร้อยละ 0.47 ต่อปี (ณ วันที 31 ธันวาคม 2562: เฉลียร้อยละ 1.14 ต่อปี )
10

10

62
62

148
148

77

158

รายการเคลือนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั นแก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562
-

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562

การกำ�กับดูแลกิจการ

-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
50,499
16,041
(13,997)
52,543

48,669
14,160
(12,330)
50,499

259
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

เจ้ าหนีก ารค้าและเจ้ าหนีห มุนเวียนอืน
เจ้ าหนีก ารค้า
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวมเจ้ าหนีก ารค้า
เจ้ าหนีอ ืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวมเจ้ าหนีอ ืน
รวมเจ้ าหนีก ารค้าและเจ้ าหนีห มุนเวียนอืน
(ดูหมายเหตุขอ้ 19)
หนีส ิ นตามสัญญาเช่ าการเงิน
บริ ษทั ร่ วม

งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

-

-

15
31
8
7
2
63

-

52
2
5
3
49
111

196

174

-

29

5
1
8

4
1
9

-

14

17
3
10
1
85
116

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

-

-

20
1

งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
หนีส ิ นตามสัญญาเช่ า
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวมหนีส ิ นตามสัญญาเช่ า

13
7
459
1
480

-

-

-

5,080

4,920

เงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

18

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เงิน กูย้ ืมระยะสันจากกิ จการทีเ กียวข้องกันเป็ นตัว สัญญาใช้เงิ นประเภทเรี ยกคืน
เมื อทวงถาม ซึ งมี อ ัตราดอกเบี ยเฉลี ยร้ อยละ 0.58 ต่ อปี และไม่ มีหลักประกัน (ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 : เฉลี ย
ร้อยละ 1.12 ต่อปี )

-

-

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

21

18

35

32

เงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 18)

งบการเงินรวม
2563
2562
-

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562

14

-

-

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562

28
43
2
6
1
80

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
4,920
1,500
(1,340)
5,080

4,920
800
(800)
4,920

260
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกีย วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 18)

งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
14,999
14,999

2,999
2,999

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
-

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่ มบริ ษัทมี เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกันแห่ งหนึ ง ซึ งมี อตั รา
ดอกเบี ยในอัตรา 6MTHBFIX บวกด้ว ยส่ วนเพิม โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี ยทุกงวดครึ งปี ทยอยชําระเงิน ต้น
ทังหมด 14 งวด เริ มปี 2565 จนถึงปี 2571

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 18)

หุ้นกู้ระยะยาว
กลุ่มอินทัช
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 18)

2,999
12,000
14,999

2,999
2,999

งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
15
44
59

52
24
76

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
-

-

งบการเงิน

สั ญญาสํ าคัญทีทํากับกิจการทีเกียวข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันและมีภาระผูกพันทีจะต้องรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอัตราและเงือนไขตามทีระบุไว้ในสัญญา สัญญาสําคัญทีทาํ กับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั ต่อไปนี
1)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงับสัญญาเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงือนไขของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2)

กลุ่ มบริ ษทั มี การทําสัญญาระหว่างกันในการให้ บริ การพืนที และระบบพืน ฐานในการติด ตังอุป กรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามี สิท ธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่า วล่วงหน้าเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

3)

บริ ษทั ย่อยได้รับการให้บริ การข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์จากบริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด
(“ACC”) ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย โดย ACC จะให้บริ การข้อมูลข่าวสาร รวมทังให้คาํ แนะนําและแก้ไขปัญหา
ในการใช้บริ การแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั

4)

บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ไฮ ชอปปิ ง จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“TMC”) ซึ งเป็ นกิจการทีเกียวข้องกัน โดย TMC
จะเป็ นผูจ้ ัดหาบุ คลากรและศู นย์ให้ ข่ าวสารทางโทรศัพท์ เพื อดําเนิ นการให้ บริ การข้อมูลข่ าวสารทาง
โทรศัพท์ โดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
30 วัน

5)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากัด และบริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด ซึ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย ในการให้บริ การชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การผ่านการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์และบัตรเงินสด
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

6)

บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ ด จํากัด และบริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้เข้าทําสัญญา
กับบริ ษทั ไวร์ เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย ในการจําหน่ ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเงินสด
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

7)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้าง บริ ษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยในการบรรจุภณ
ั ฑ์บตั ร
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

8)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การเครื อข่ายระหว่างประเทศกับกลุ่ม Singtel ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดย
คู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

261
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
9)

11) บริ ษทั ไมโม่เทค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาบริ การระบบคอมพิวเตอร์ และบริ การซ่ อมแซมและ
บํารุ งรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กบั บริ ษทั ไอ.ที. แอพพลิเคชัน แอนด์ เซอร์วิซ จํากัด ซึงเป็ น
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยสัญญามีกาํ หนด 1 ปี และต่ออายุได้อีกคราวละ 1 ปี คู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
ได้โดยแจ้งเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
12) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาระบบเคเบิลใยแก้วนําแสงและ
สิ งอํานวยความสะดวกกับบริ ษทั อินฟอร์ เมชัน ไฮเวย์ จํากัด (“IH”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม โดย IH ให้บริ การ
ระบบเคเบิลใยแก้วนําแสงรวมถึงให้บริ การสิ งอํานวยความสะดวกในพืนทีเฉพาะเจาะจง คู่สัญญามี สิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
13) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญากับบริ ษ ทั ที ซี บรอดคาสติง
จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษัทที เกี ยวข้องกัน เพื อรั บบริ การอุปกรณ์ ระบบดาวเที ยมและสั ญญาณโทรทัศน์ โดย
คู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
14) บริ ษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส
เน็ทเวอร์ค จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย เพือรับบริ การเช่าเครื องและอุปกรณ์เพือให้บริ การโทรคมนาคม โดยคู่สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
15) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด และ บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย
ได้ทาํ สัญญาพัฒนาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแก้วนําแสงกับบริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด ซึ งเป็ นการร่ วมค้า
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
16) บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากับ บริ ษทั แรบบิ ท-ไลน์ เพย์ จํากัด ซึ งเป็ น
การร่ วมค้า เพือรับบริ การเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์และการชําระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ โดยคู่สัญญามี สิทธิ บอกเลิ ก
สัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงิน

17) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษัทย่อย ว่าจ้างให้บริ ษทั ไมโม่เทค จํากัด
(“MMT”) ซึ งเป็ นเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้บริ หารคะแนนสะสม และจัดกิจกรรมแลกสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้า
ของ AWN โดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
36.

เครืองมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน
การจัดการความเสี ยงเป็ นส่ วนทีสาํ คัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซึงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีระบบ
ในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี ยงให้เป็ นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเกิดจาก
ความเสี ยงและต้นทุนของการจัดการความเสียง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี ยง
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างต่อเนื องเพือให้มนั ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี ยงและการควบคุมความเสี ยง
การบริหารจัดการทุน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีเป้ าหมายทีจะบริ หารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่ งในระดับทีเหนื อกว่าบริ ษทั อืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพยายามคงสถานะอันดับเครดิตในระดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึงจะ
ทําให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสถานะการเงินทีมีความพร้อมและมีความคล่องตัวสู งในการเติบโตธุรกิจเมือเทียบกับ
คู่แข่ง อันหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนทีหลากหลาย ความสามารถในการจัดหาเงินทุนทีคล่องตัว และมี ระดับ
ต้นทุนทีเหมาะสม
ในระยะ 3 - 5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ งจําเป็ นต้องมีการ
ลงทุ น เพิมเติ ม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เชื อว่า กลุ่มบริ ษทั และบริ ษัทมี ความพร้อมทางด้านโครงสร้างเงินทุ น
เพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกั ยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผ่านการเพิมระดับหนีสินเพือ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ความเสี ยงด้ านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย หมายถึง ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบียใน
ตลาด ซึ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เนื องจากดอกเบียของ
หลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารหนี และเงินกูย้ มื บางส่ วนมีอตั ราลอยตัว กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี ยงด้านอัตรา
ดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ลดความเสี ยงดังกล่าวโดยทําให้แน่ ใจว่า
ดอกเบียทีเกิดจากหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารหนีและเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที และใช้เครื องมือทางการเงินที
เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ซ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย เพือใช้ในการจัดการความเสี ยงทีเกิดจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบียทีเกิดจากหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารหนีและเงินกูย้ มื เป็ นการเฉพาะ

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ไมโม่เทค จํากัด และบริ ษทั เอดี เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ในการให้บริ การรวบรวมข้อมูลบริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลือนทีหรื ออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator)
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

10) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ได้ทาํ สัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริ ษทั ไทยคม
จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดย AWN ตกลงชําระค่าบริ การเป็ นรายเดือน ตามอัตราและ
เงือนไขทีระบุในสัญญา

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริสํษาหรััท บแอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
สั ญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
ภายใต้สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย กลุ่มบริ ษทั ตกลงทีจะแลกเปลียนผลต่างระหว่างอัตราดอกเบียคงทีและ
อัตราดอกเบียลอยตัว ซึ งคํานวณจากจํานวนเงินต้นตามสัญญาทีตกลงกันไว้ สัญญาดังกล่าวช่วยให้กลุ่มบริ ษทั
สามารถลดความเสี ยงจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียจากมูลค่ายุติธรรมของหนีในอัตราดอกเบียคงทีทีออก
และความเสี ยงของกระแสเงินสดจากหนีทีมีอตั ราดอกเบียผันแปรทีออก มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียน
อัตราดอกเบีย ณ วันทีรายงานถูกกําหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันทีรายงาน
และความเสียงด้านเครดิตทีมีอยูใ่ นสัญญา ซึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลไว้ดา้ นล่าง อัตราดอกเบียเฉลียคํานวณจากยอด
คงค้าง ณ สิ นปี บัญชี
เนื องจากเงื อนไขสําคัญของสั ญ ญาแลกเปลี ยนอัตราดอกเบี ยและรายการป้ องกัน ความเสี ย งที เกี ยวข้องนัน
เหมือนกัน กลุ่มบริ ษทั จึงทําการประเมินเชิงคุณภาพของประสิ ทธิ ผลและคาดว่ามูลค่าของสัญญาแลกเปลียน
อัตราดอกเบียและมูลค่าของรายการป้องกันความเสี ยงทีเกียวข้องจะดําเนินการอย่างเป็ นระบบ โดยเปลียนไป
ในทิศทางตรงกันข้ามเพือตอบสนองต่อการเคลือนไหวของอัตราดอกเบียอ้างอิง แหล่งทีมาหลักของความไม่มี
ประสิ ทธิ ผลของการป้ องกันความเสี ยงในความสัมพันธ์ป้องกันความเสี ยงเหล่านี คือผลกระทบของคู่สัญญา
และความเสี ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ทีมีต่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียซึ งไม่ ได้
สะท้อนอยูใ่ นมูลค่ายุติธรรมของรายการป้องกันความเสี ยงทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย โดยไม่
มีแหล่งทีมาของความไม่มีประสิ ทธิ ผลอืน ๆ ทีเกิดขึนจากความสัมพันธ์การป้องกันความเสี ยงเหล่านี
ตารางต่อไปนี แสดงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียทีคา้ งชําระ ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงานในงบการเงินรวม และรายการป้องกันความเสียงทีเกียวข้อง (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
การป้ องกันความเสี ยงกระแสเงินสด
เครื องมือป้ องกันความเสี ยง
ยอดคงค้ างการทําสั ญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
เพือรับดอกเบียลอยตัวและจ่ ายดอกเบียแบบจ่ ายคงที
สัญญาอัตราดอกเบียแลกเปลียน

ค่ าเฉลียของสั ญญา
อัตราดอกเบียคงที

งบการเงินรวม
มูลค่ าเงินต้ น
ตามสัญญา

2563
2.25% - 3.90%

2563

19,500
19,500

หน่ วย : ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์ / (หนีสิน)
เครื องมือป้ องกันความ
เสี ยง
2563
1,225
1,225

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
จํานวนเงินตามสัญญาของสิ นทรัพย์ /
(หนีสิน) ทีป้องกันความเสี ยง
2563
19,500

รายการป้ องกันความเสียง

การกูย้ ืมในอัตราดอกเบียผันแปร

ตารางต่อไปนี แสดงรายละเอี ยดเกียวกับความมีประสิ ทธิ ผลของความสัมพันธ์การป้ องกันความเสี ยงและจํานวน
เงินทีจดั ประเภทใหม่จากการสํารองป้องกันความเสี ยงเป็ นกําไรหรื อขาดทุน: (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี ยง
ในงวดปัจจุบันทีรับรู้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
2563
(251)

รายการป้ องกันความเสียง

การกูย้ ืมในอัตราดอกเบียผันแปร

สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยจะชําระเป็ นรายไตรมาสและทุกงวดครึ งปี อัตราดอกเบี ยลอยตัวของสัญญา
แลกเปลียนอัตราดอกเบียคือ 6MTHBFIX บวกด้วยส่ วนเพิม กลุ่มบริ ษทั จะชําระผลต่างระหว่างอัตราดอกเบียคงที
และอัตราดอกเบียลอยตัวโดยใช้เกณฑ์สุทธิ
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียทังหมดทีแลกเปลียนจํานวนเงินของอัตราดอกเบียลอยตัวสําหรับอัตราดอกเบียคงที
กํา หนดให้เป็ นการป้ องกันความเสี ยงจากกระแสเงินสดเพือลดความเสี ยงของกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั
ซึ งเป็ นผลมาจากอัตราดอกเบี ยผันแปรของเงิน กู้ยืม การแลกเปลี ยนอัตราดอกเบียและการจ่ายดอกเบียเงิน กู ้
เกิดขึนพร้อมกันและจํานวนเงินทีสะสมในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในช่วง
ระยะเวลาทีการจ่ายดอกเบียในอัตราดอกเบียลอยตัวของหนีทีมีผลต่อกําไรหรื อขาดทุน
ความเสี ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึ งเกิดจากค่าใช้จ่ายการซื อสิ นค้า
และอุป กรณ์ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการดังกล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหนึงปี เพือป้ องกันความเสี ยงของหนีสินทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาอัตราแลกเปลี ย น
ล่วงหน้า เพือป้ องกันความเสี ยงของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานเป็ นรายการทีเกียวข้องกับเงินกูย้ มื ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์และ
หนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที 31 ธันวาคม ดังนี

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
รวม

หมายเหตุ
4

งบการเงินรวม
2563
2562
788
558
1,346

ลูกหนีก ารค้าหมุนเวียน
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเยน
สกุลเงินดอลลาร์ สิงคโปร์
รวม

6

เจ้ าหนีก ารค้าหมุนเวียน
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเยน
สกุลเงินดอลลาร์ สิงคโปร์
รวม
หนีสินตามสัญญาเช่ า
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
รวม
ยอดบัญชีทีมีความเสียงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ

19

1,096
278
1,374

-

453
7
21
2
483

1,060

(13,314)
(2)
(10)
(13,326)

(12,744)
(22)
(82)
(8)
(12,856)

-

-

-

(10,422)
5,536
(4,886)

-

18

984
76

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(49)
(49)
(11,546)
7,653
(3,893)

สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า

หนีส ิ นไม่ หมุนเวียน
หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
สัญญาอัตราดอกเบียแลกเปลียน
รวมหนีส ิ นไม่ หมุนเวียน

(8)
(8)

รวม
*

(1)

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

การจัดประเภทสั ญญาอัตราการแลกเปลียนล่วงหน้ าและสั ญญาอัตราดอกเบี ยแลกเปลียนในงบการเงิน ณ วันที
31 ธันวาคม มีดงั นี

รวมหนีส ิ นหมุนเวียน

-

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

หนีส ินหมุนเวียน
หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน

-

-

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

งบการเงินรวม
2563*
2562

(297)
(297)

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(141)
(141)

-

(1,225)
(1,225)

-

-

(1,522)

(141)

-

-

-

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั ปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าและสัญญาอัตราดอกเบียแลกเปลียนผ่านกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ตามลําดับ

(8)
(9)
-

(8)
(8)

-

(9)
(9)

สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้ามีไว้เพือป้ องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนสําหรับยอดบัญชี ทีมีความเสี ยง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และสําหรับการซือภายในอนาคตบางส่ วน

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
- 118 -

264
- 119 -

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการเคลื อ นไหวของสั ญ ญาอัต ราแลกเปลี ย นล่ ว งหน้ า และสั ญ ญาอัต ราดอกเบี ยแลกเปลี ย นสํ า หรั บ
ปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวม มีดงั นี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่วย : ล้ านบาท

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2563 ตาม
มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินเดิม

ผลกระทบจาก ยอด ณ วันที การเปลียนแปลง
การใช้ มาตรฐาน 1 มกราคม
ในมูลค่า
การรายงานทาง 2563 ตาม
ยุติธรรม
การเงิน ฉบับที 9 มาตรฐานการ ระหว่ างงวด
รายงานทาง
การเงินใหม่

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

1

1

(1)

หนีส ินไม่ หมุนเวียน
หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
สัญญาอัตราดอกเบียแลกเปลียน
รวม

(141)
-

งบการเงินรวม

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
สัญญาอัตราดอกเบียแลกเปลียน
รวม
-

(141)

12
(132)

(129)
(132)

(168)
132

(297)

(814)
(933)

(814)
(1,074)

(411)

(1,225)

(448)

(1,522)

-

งบการเงิน

ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า และสัญญาอัตราดอกเบียแลกเปลียน
ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

**

หนีส ินหมุนเวียน
หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
สัญญาอัตราดอกเบียแลกเปลียน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

*

-

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ราคาตามสั ญญา**
2563
2562
7,950
5,536
19,500
27,450
5,536

หน่ วย : ล้านบาท

มูลค่ ายุติธรรม*
2563
2562
7,653
5,409
1,225
8,878
5,409

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ การปรั บมูลค่าของสัญญาทีบริ ษทั ทําไว้กบั ธนาคารตังแต่
เริ มต้นด้วยราคาตลาด ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานเพือสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนั มากขึน
ราคาตามสัญญาของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริ ษทั ทําไว้กับธนาคารตังแต่เริ มต้น
และจะต้องจ่ายชําระคืนเมือถึงวันครบกําหนดตามสัญญา

ความเสี ยงทางด้ านสิ นเชื อ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชือ คือ ความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี แก่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตาม
เงือนไขทีตกลงไว้เมือครบกําหนด
ฝ่ ายบริ ห ารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื อเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสิ นเชือในระดับหนึ งๆ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงานไม่พบว่ามีความเสี ยงจากสิ นเชือทีเป็ นสาระสําคัญ
ความเสี ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่ มบริ ษทั และบริ ษัทมี การควบคุ มความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรั ก ษาระดับ ของเงิ นสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และเพือทําให้ผลกระทบจาก
ความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า และสัญญาอัตราดอกเบียแลกเปลียน
ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม

สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
สัญญาอัตราดอกเบียแลกเปลียน
รวม
*

**

ราคาตามสั ญญา**
2563
2562
7,950
5,536
19,500
27,450
5,536

หน่ วย : ล้านบาท

มูลค่ ายุติธรรม*
2563
2562
7,653
5,409
1,225
8,878
5,409

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ การปรั บมูลค่าของสัญญาทีบริ ษทั ทําไว้กบั ธนาคารตังแต่
เริ มต้นด้วยราคาตลาด ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานเพือสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนั มากขึน
ราคาตามสัญญาของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริ ษทั ทําไว้กับธนาคารตังแต่เริ มต้น
และจะต้องจ่ายชําระคืนเมือถึงวันครบกําหนดตามสัญญา

ความเสี ยงทางด้ านสิ นเชื อ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชือ คือ ความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี แก่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตาม
เงือนไขทีตกลงไว้เมือครบกําหนด
ฝ่ ายบริ ห ารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื อเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสิ นเชือในระดับหนึ งๆ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงานไม่พบว่ามีความเสี ยงจากสิ นเชือทีเป็ นสาระสําคัญ
ความเสี ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษัทมี การควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรั ก ษาระดับ ของเงิ นสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และเพือทําให้ผลกระทบจาก
ความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนีส ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีวดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
(งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่ วย : ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

วันที 31 ธันวาคม 2563
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
สัญญาอัตราดอกเบียแลกเปลียน
หุ้นกู้

297
1,225
32,414

-

34,623

297
1,225
-

297
1,225
34,623

วันที 31 ธันวาคม 2562
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
หุ้นกู้

5,536
32,414

-

34,388

5,409
-

5,409
34,388

ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึนประจําสําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี ถูกจัด ประเภทอยู่ใ นระดับ ที ต่างกันของลํา ดับชันมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที ใช้ในการประเมินมูลค่า
นิยามของระดับต่างๆ มีดงั นี
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิน
อย่างเดียวกัน ซึงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น ันหรื อหนี สินนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสินทรัพย์น นั หรื อหนีสินนัน
สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูล กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สํา หรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูท้ ีมีการ
ซื อขายในตลาดหุ ้นกูค้ าํ นวณจากราคาซื อ ขายทีประกาศอยูใ่ นสมาคมตลาดตราสารหนี ไ ทยโดยใช้ราคาปิ ด
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูล กลุ่มบริ ษทั พิ จารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับ มูลค่ ายุติธรรมของสัญญาอัตรา
แลกเปลียนล่วงหน้า โดยใช้อตั ราทีกาํ หนดโดยธนาคารของกลุ่มบริ ษทั ด้วยการพิจารณาเงือนไขในตลาดทีมีอยู่
ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

มูลค่ ายุติ ธรรมของเงิน กู้ยืมระยะยาว เป็ นมู ลค่ าทีใกล้เคียงกับราคาทีบ นั ทึ กในบัญชี เนื องจากส่ วนใหญ่ ของ
เครื องมือทางการเงินเหล่านีมีดอกเบียในอัตราตลาด
37.

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่ เกียวข้องกัน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาทียงั ไม่ได้รับรู้
อาคารและอุปกรณ์
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโทรคมนาคม
สกุลเงินบาท

1

ค่ าบํารุงรักษา
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
ใบสังซือสินค้าและวัสดุคงเหลือ
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ

งบการเงินรวม
2563
2562

หน่ วย : ล้าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

5,059
145

6,464
163

-

8

11
-

40,083*

17,584*

-

-

1,763
20

1,926
26

39
-

49
-

13,396
7

4,942
11

-

-

*

ผลต่างจากการวัดมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่ายคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขเดิมและ
เงื อ นไขใหม่ จํานวน 3,284 ล้ านบาท จะถู ก ปรั บ ปรุ งกั บ ต้ น ทุ น การได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ คลื น ความถี 700 MHz
เมือ บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีดงั กล่าว

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานทียกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
85
29
114

6,789
21,586
21,078
49,453

-

101
177
278

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีเป็ นสัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสิ นทรัพย์
มีมูลค่ าตําในงบกําไรขาดทุน รวมและเฉพาะกิ จการสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 81 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 : จํานวน 16,773 ล้านบาท และ 88 ล้านบาท
ตามลําดับ)

ภาระผูกพันอืน
สกุลเงินบาท
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
หนังสื อคําประกันจากธนาคาร
- ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี
โทรคมนาคมค้างจ่าย
- อืน ๆ
รวม

หน่ วย : ล้าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
7,950

5,536

-

66,684
2,741
77,375

71,318
3,053
79,907

-

1
1

3
3

-

สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
อืน ๆ
รวม

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
- 123 -

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืนและเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอืน เป็ นมูลค่า
ทีใกล้เคียงกับราคาทีบนั ทึกในบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืมจากกิจการทีเกียวข้องกันและหนี สินตามสัญญาเช่าเป็ นมูลค่าทีใกล้เคียง
กับราคาทีบนั ทึกในบัญชี เนืองจากส่วนใหญ่ของเครื องมือทางการเงินเหล่านีมีดอกเบียในอัตราตลาด

การกำ�กับดูแลกิจการ

-

169
169

-

176
176

-
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

-

กลุ่มบริ ษัทได้ทาํ สัญ ญาบริ การกับบริ ษทั แห่ งหนึ ง โดยกลุ่มบริ ษัทได้รับบริ การด้านการใช้โครงสร้ าง
พืนฐานโทรคมนาคมและการบริ การทัว ไปอืน ตามทีระบุไว้ในสัญญา โดยกลุ่มบริ ษทั จะจ่ายค่าธรรมเนียม
จากการบริ การในอัตราตามทีระบุไ ว้ในสัญ ญา สั ญญาดังกล่าวจะสิ นสุ ดลงก็ต่อเมื อฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใดยืน
จดหมายบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 90 วัน

-

เมือวันที 5 มกราคม 2561 บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาบริ การกับ บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน) (“TOT”) โดย AWN ขอใช้บ ริ การ
ในเรื อ ง การใช้บ ริ ก ารข้า มโครงข่ า ยโทรศัพ ท์ เคลื อ นที ภ ายในประเทศ โดยมี ระยะเวลาตัง แต่ วนั ที
1 มี นาคม 2561 ถึงวัน ที 3 สิ งหาคม 2568 โดย AWN ได้นําหนังสื อคํา ประกัน ชนิ ดเพิ กถอนไม่ ได้ของ
ธนาคารพาณิ ชย์ ในประเทศเป็ นจํานวน 720 ล้านบาท เป็ นหลักประกัน โดยมีอายุตงั แต่วนั ลงนาม ถึงวันที
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา

-

-

เมือวันที 5 มกราคม 2561 บริ ษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด (“SBN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่ าเครื องและอุป กรณ์ เพื อให้บริ การโทรคมนาคมกับ บริ ษ ัท ที โอที จํากัด
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็ นผูใ้ ห้เช่าเครื องและอุปกรณ์เพือให้บริ การโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตังแต่วนั ที 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที 3 สิ งหาคม 2568 โดย SBN ได้นําหนังสื อคําประกันชนิ ดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเป็ นจํานวน 525 ล้านบาท วางเป็ นหลักประกัน โดยมีอายุต งั แต่วนั ลงนาม
ถึงวันทีพน้ จากข้อผูกพันตามสัญญา
เมือวันที 4 กันยายน 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามร่ วมกับบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“TOT”) ในสัญญา
ระงับข้อพิพาทและให้บริ การเกียวกับเสาโทรคมนาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 40) โดยกลุ่มบริ ษทั ตกลงใช้บริ การ
เสาโทรคมนาคมของ TOT โดยมี ร ะยะเวลาตังแต่ ว ัน ที 1 มกราคม 2562 ถึ ง วัน ที 31 ธั น วาคม 2571
โดยกลุ่มบริ ษทั ได้นําหนังสื อคําประกันชนิ ดเพิกถอนไม่ได้ของธนาคารพาณิ ช ย์ในประเทศเป็ นจํานวน
434 ล้านบาท วางเป็ นหลักประกัน โดยมีอายุตงั แต่วนั ลงนาม ถึงวันทีพน้ จากข้อผูกพันตามสัญญา

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

-

งบการเงิน

38.

เมื อวัน ที 17 สิ งหาคม 2563 กลุ่ มบริ ษัท ได้ลงนามร่ วมกับ บริ ษ ัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(“กสท.”) ใน “สัญญาระงับข้อพิพาทและให้บริ การเกียวกับเสาโทรคมนาคม” โดยกลุ่มบริ ษทั ตกลงเช่าใช้
บริ การเสาโทรคมนาคมของ กสท. และกสท. ตกลงใช้บริ การพืนทีและบริ การบํารุ งรักษาเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวจากกลุ่มบริ ษทั โดยมีระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที 15 กันยายน 2568

ประมาณการหนีส ิ นจากภาษีหกั ณ ทีจ่าย
กรมสรรพากรได้มีหนังสื อแจ้งให้นาํ ส่ งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่าย ฉบับลงวันที 18 มกราคม 2556 ให้บริ ษทั
จ่ายชําระเงินเพิมจํานวนเงิน 128 ล้านบาท จากกรณี การหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทน
โดยได้นาํ เงินค่าภาษีสรรพสามิตทีได้จ่ายไว้แล้วมาหักออก ซึ งกรมสรรพากรพิจารณาว่าเงินค่าภาษีสรรพสามิต
ถือเป็ นส่ วนหนึ งของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดังนันการทีบริ ษทั นําส่ งภาษีจากจํานวนเงินทีนาํ ภาษีสรรพสามิ ต
มาหักออกเป็ นการนําส่ งภาษีทีไม่ครบถ้วน ต้องรับผิดชําระเงินเพิมตามจํานวนดังกล่าว บริ ษทั ได้ยนื อุทธรณ์คดั ค้าน
หนังสื อแจ้งให้นาํ ส่ งภาษีดงั กล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาํ วินิจฉัย
ให้บริ ษทั นําส่ งเงินเพิมตามจํานวนดังกล่าว
เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั จึงยืนฟ้ องคดีต่อศาลภาษีอากรกลาง เพือขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ดงั กล่าว
เมือวันที 29 กันยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องบริ ษทั โดยให้เหตุผลเช่นเดียวกันว่า เงินค่าภาษี
สรรพสามิตถือว่าเป็ นส่ วนหนึ งของผลประโยชน์ตอบแทนทีบริ ษทั จะต้องชําระให้แก่ผใู ้ ห้สัมปทานตามสัญญา
สั ม ปทาน ดังนัน บริ ษ ทั จึ งมี หน้า ทีหักภาษี ณ ที จ่ ายและนํา ส่ งให้แ ก่ ก รมสรรพากร เมือไม่ ได้หัก และนํา ส่ ง
จึ งต้องรับผิดชําระเงินเพิมร้อยละ 1.5 ต่อเดื อน รวมเป็ นเงินเพิมจํานวน 128 ล้านบาท
เมือวันที 20 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้ยืนอุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
เมือวันที 11 มีนาคม 2562 ศาลภาษีอากรกลางอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ยืนให้ยกคําฟ้ อง
เมือวันที 10 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้ยืนคําร้องเพือฎี กาต่อศาลฎีกาแล้ว
เมือวัน ที 7 ธัน วาคม 2563 ศาลฎีก ามี คาํ สังไม่รับ ฎีกา คดีถึงทีสุด และต่อมาวัน ที 29 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ทั
ชําระเงิ นให้กรมสรรพากรจํานวน 128 ล้านบาท ตามคําพิพากษาของศาลฎีกา

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษัทและบริ ษทั มียอดคงเหลือของภาระผูกพันที ยกเลิ กไม่ได้กับบุ คคลหรื อ
กิจการทีไม่เกียวข้องกันจากสัญญาเช่าซึ งเดิมถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที 17 จํานวน 49,453 ล้านบาท และ 278 ล้านบาท ตามลําดับ ต่อมาเมือวันที 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า มีผลบังคับใช้ ดังนันสัญญาเช่าดังกล่าวถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
สิทธิการใช้ซ ึงอธิบายอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4
สั ญญาทีสําคัญ
- กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าและบริ การสําหรับทีทาํ การสํานักงาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานี ฐาน โดยมี
ระยะเวลาการเช่าตังแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายุได้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
39.

เหตุการณ์ สําคัญ ข้ อพิพาททางการค้ าและคดีความทีสําคัญ
เมื อ วันที 7 มกราคม 2564 บริ ษทั ที โ อที จํากัด (มหาชน) (“ที โอที ”) และ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (“กสท.”) ควบรวมกิจการเป็ นหนึ งบริ ษัท ในนาม บริ ษัท โทรคมนาคมแห่ งชาติ จํากัด (มหาชน)
(“เอ็นที”)
เฉพาะบริษัท
1)

สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”)

ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบการกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชื อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริ ษทั ได้ท าํ สัญญา
การเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผูร้ ับใบอนุ ญาตรายอืน โดยได้ผ่านการเห็นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี
ผลบังคับใช้ของสัญญาเป็ นดังนี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ผู้ประกอบการ
บริ ษทั โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด
(เดิมชือ บริ ษทั เรี ยล ฟิ วเจอร์ จํากัด)

ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้
30 พฤศจิกายน 2549 เป็ นต้นไป
16 มกราคม 2550 เป็ นต้นไป
1 มิถุนายน 2552 เป็ นต้นไป
7 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป
1 เมษายน 2556 เป็ นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป

เมือวันที 31 สิ งหาคม 2550 บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยนื ฟ้องสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ต่อ ศาลปกครองกลาง เพื อ ขอเพิ ก ถอนประกาศฯ ดังกล่ า ว วัน ที 15 กัน ยายน 2553
ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกฟ้ องกรณี ทีโอทียืนฟ้องขอเพิกถอนประกาศของกทช. ว่าด้วยการใช้และ
เชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอทีได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดแล้ว และเมือวันที
4 กุมภาพันธ์ 2551 ทีโอที ได้มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า บริ ษทั ควรรอให้ศาลมี คาํ พิพากษาเพือยึดถื อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิต่อไป และหากบริ ษทั ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก่อนศาลมีคาํ พิพากษาถึงทีสุด ทีโอที จะไม่รับรู ้ และบริ ษทั จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการดังกล่าว
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ตามสั ญญาอนุ ญาตให้ด ําเนิ นกิ จการบริ การโทรศัพท์เคลื อนที (“สั ญญาอนุ ญาตฯ”) กําหนดให้บริ ษัทต้องจ่ าย
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็ นรายปี โดยจ่ายเป็ นจํานวนเงินขันตําตามทีสัญญากําหนดในแต่ละปี หรื อ
ในอัตราร้อยละของรายได้ และผลประโยชน์อืนใดทีบริ ษทั พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ
ทังสิ น จํานวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจํานวนนัน อย่างไรก็ตาม ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นรายการ
ที ต้องปฏิ บัติตามกฎหมาย และทีโอทีต้องการรอคําพิพากษาถึงที สุดในเรื อง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล
จึงเป็ นรายการทีบริ ษทั คาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรื องวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ในเวลาต่อมา
เพือให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง บริ ษัทจึ งคํานวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปี จากรายได้สุ ทธิ ตามที
ปฏิ บตั ิในทางเดียวกันทังอุตสาหกรรมกิ จการโทรคมนาคม ส่ วนจํานวนผลประโยชน์ตอบแทนทีบริ ษัทต้องจ่ าย
ให้แก่ ทีโอที น ัน ขึนอยู่กบั ผลการตัดสิ นจากศาลในเรื องขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริ ษทั
กับทีโอทีในภายหลังโดยบริ ษทั จะปรับปรุ งรายการในงบการเงินในงวดทีการเจรจาตกลงสิ นสุ ดลง ซึ งผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั เชือว่าจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายมากไปกว่าจํานวนทีบนั ทึกไว้อย่างมีสาระสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้พิจารณาหนังสือของ ทีโอที ดังกล่าวและกฎหมายทีเกียวข้องประกอบกับความเห็นของ
ทีปรึ กษากฎหมาย ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็นว่าการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้างต้น อาจถือได้ว่าเป็ นการขัดต่อประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชือมต่อโครงข่าย บริ ษทั จึงได้ตดั สิ นใจ
ปฏิบตั ิตามสัญญาการเชื อมต่อโครงข่าย ซึ งเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายทีมีผลใช้บงั คับอยู่ในปัจจุบนั
โดยออกใบแจ้งหนี เพือเรี ยกเก็บค่าเชือมต่อโครงข่ายจากคู่สัญญา
ในวันที 30 ธันวาคม 2551 บริ ษัทได้นําส่ งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จํานวนเงิน 761 ล้านบาท ซึ งคํานวณจากรายได้สุทธิ ตามอัตรา
และวิธีคิดคํานวณของบริ ษทั ให้แก่ทีโอที ซึ งต่อมาได้มีการจัดตังคณะทํางานเจรจาเกียวกับอัตราผลประโยชน์
ตอบแทนจากค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริ ษทั กับที โอที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ ยุติร่ว มกัน ได้
เนื องจากทีโอทีตอ้ งการให้บริ ษทั ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้จากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริ ษทั ได้รับ
ทังจํานวนตามอัตราร้อยละทีกาํ หนดไว้ในสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริ ษทั นําค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ทีบริ ษทั ถูกผูป้ ระกอบการรายอืนเรี ยกเก็บมาหักออกก่อน ในวันที 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงได้มีหนังสื อแจ้ง
ให้บริ ษทั ชําระเงินผลประโยชน์จากรายได้ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปี ดําเนินการที 17 - 20 เป็ นเงินรวม
17,803 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่เห็นด้วยโดยได้มีหนังสื อ
โต้แย้งคัดค้านไปยังทีโอที และบริ ษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุ ญาโตตุลาการเป็ น
ข้อพิพาทหมายเลขดําที 19/2554 แล้วเมือวันที 9 มีนาคม 2554 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ ชีขาดว่า ทีโอที
ไม่มีสิทธิเรี ยกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว
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หมายเหตุ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
ในวันที 29 กรกฎาคม 2557 ที โอที ได้ยืนคําเสนอข้อพิ พาท เลขที 55/2557 เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชําระเงิ นส่ วนแบ่ ง
รายได้ ข องค่ าเชื อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการที 21 - 22 เป็ นจํานวนเงิ น รวม 9,984 ล้านบาท
พร้ อมดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจํานวนเงิ นที คา้ งชําระในแต่ละปี นับจากวันผิ ดนัดจนกว่า
จะชําระเสร็ จสิ น และขอรวมพิจารณากับคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดําที 19/2554
เมื อวัน ที 23 สิ งหาคม 2559 บริ ษัทได้เสนอข้อพิ พาทต่ อสํ านั กระงับข้อพิ พ าท สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการเป็ น
ข้อพิ พาทหมายเลขดําที 83/2559 เพือให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมีค าํ ชี ข าดว่าที โอที ไม่มี สิท ธิ เรี ยกร้ องส่ วนแบ่ ง
รายได้เพิมเติมของค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปี ดําเนินการที 23 - 25 เป็ นจํานวนเงินรวม 8,368 ล้านบาท
พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจํานวนเงินทีคา้ งชําระในแต่ละปี ตามหนังสื อทีโอทีแจ้งมา
วันที 17 สิ งหาคม 2561 คณะอนุ ญาโตตุลาการมี คาํ ชี ขาดข้อพิพาทหมายเลขดําที 19/2554 โดยยกข้อเรี ยกร้อง
แย้งของทีโอที ทีให้บริ ษทั ชําระเงินผลประโยชน์จากรายได้ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการ
ที 17 - 20 เป็ นเงินรวม 17,803 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องเงินจํานวนดังกล่าว และห้ ามไม่ ให้ ทีโอที เรี ยกร้ องการบังคับ ตามหนังสื อคํา ประกัน การปฏิ บัติ ตาม
สัญญาและหนังสื อคําประกันรายได้ขนั ตําของปี ดําเนิ นการที 17 - 20 และขณะเดียวกันคณะอนุญาโตตุลาการยัง
ได้มีคาํ ชีขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 55/2557 ของทีโอที และให้ทีโอที คืนเงินส่ วนแบ่งรายได้ค่า
เชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริ ษทั ชําระไว้เกินจํานวน 110 ล้านบาท ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับคําชีขาดนี
และดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพ้นกําหนดดังกล่าว ซึ งทีโอทีได้ยนื ฟ้ องขอเพิกถอนคําชีขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางแล้ว ขณะนีคดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที 30 เมษายน 2562 อนุญาโตตุลาการเสี ยงข้างมากชีขาดข้อพิพาทหมายเลขดําที 83/2559 ให้บริ ษทั ชําระ
ส่ วนแบ่งรายได้แบบสุ ทธิ จํานวนเงิน 224 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย ซึ งบริ ษทั ตกลงชําระให้ทีโอทีโดยนําส่ วน
แบ่งรายได้ของค่าเชือมต่อโครงข่ายทีบริ ษทั ได้ชาํ ระไว้เกินในข้อพิพาท 55/2557 จํานวน 111 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบียมาหักลบกับเงินทีบริ ษทั ต้องชําระให้แก่ทีโอที คงเหลือจํานวนต้องชําระ 144 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้นาํ
เงินไปวางต่อสํานักงานวางทรัพย์เมือวันที 22 พฤษภาคม 2562 เนืองจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน
เมื อ วัน ที 6 สิ ง หาคม 2562 บริ ษัทได้รั บ คํา ร้อ งขอเพิ ก ถอนคํา ชี ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการของที โ อที
คดี ห มายเลขดําที 1713/2562 ลงวันที 25 กรกฎาคม 2562 ที ทีโอที ยืนต่อ ศาลปกครองกลาง เพือขอเพิ ก ถอน
คําชีขาดข้างต้น ขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
2)

ภาระผูกพันในหนั งสื อคําประกันจากธนาคารกรณี สั ญญาอนุ ญาตให้ดําเนิ นการบริ การโทรศัพท์ เคลื อนที
(“สัญญาอนุญาตฯ”)

ตามสั ญญาอนุ ญาตฯ บริ ษัทมี หน้ าที ส่ งมอบหนังสื อคําประกันของธนาคารให้แก่ บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน)
(“ที โอที ”) เพือเป็ นหลักประกันการชําระเงินผลประโยชน์ ตอบแทนขันตําในแต่ละปี ดําเนิ นงาน โดยจะได้รั บคื น
หนังสื อคําประกันฉบับของปี ดําเนิ นงานทีผา่ นมา
ทีโอทีมิได้คืนหนังสื อคําประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขันตําของปี ดําเนิ นงานที 17 - 21 รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ น
7,007 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริ ษทั ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณี การนําเงินค่าภาษีสรรพสามิ ต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณี รายได้จากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ งเป็ นข้อพิพาททีอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ทังนี เมือวันที 11 พฤษภาคม 2554 และวันที 5 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมี คาํ วินิจฉัยชีขาดให้
ที โอที ส่ งคื นหนังสื อคําประกันดังกล่ าวให้ แก่ บริ ษัท เนื องจากบริ ษัทได้ชําระเงิ นผลประโยชน์ ตอบแทนขันตํา
ในแต่ละปี ดําเนินงานครบถ้วน และได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว
เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2557 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาํ ชีขาดให้ทีโอทีคืนหนังสื อคําประกันเงินประโยชน์
ตอบแทนขันตําของปี ดําเนิ นงานที 17 - 21 ให้บริ ษัท ต่อมาเมือวันที 16 พฤษภาคม 2557 ที โอที ได้ยืน คําร้อง
ต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีดาํ เลขที 660/2557 เพือขอเพิกถอนคําชีขาดดังกล่าว
ต่อมาเมือวันที 19 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ยืนคําร้องเป็ นคดีดาํ ที 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ศาล
มีคาํ บังคับให้ทีโอทีคืนหนังสื อคําประกันปี ที 17-21 ให้แก่ บริ ษทั ตามคําชีขาดของอนุ ญาโตตุลาการและชําระเงิ น
ค่าธรรมเนียมทีบริ ษทั ได้ชาํ ระให้แก่ธนาคารผูอ้ อกหนังสือคําประกันเป็ นจํานวนเงินรวม 6.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ทีผเู ้ รี ยกร้องชําระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้ อกหนังสือคําประกัน
เมื อวันที 21 กันยายน 2563 ศาลปกครองกลางมี คาํ พิพากษายกคําร้องของทีโอที และให้ทีโอที คืนหนังสื อคํา
ประกันปี ที 17 - 21 ให้แก่บริ ษทั ตามคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคืนค่าธรรมเนี ยมศาลทังหมดให้แก่
บริ ษทั
วันที 19 ตุลาคม 2563 ทีโอทียนื คําร้องอุทธรณ์คาํ พิพากษายกคําร้องของศาลปกครองกลาง
ขณะนีคาํ ร้องอุทธรณ์ดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชือว่าจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายมากไปกว่าจํานวนทีบนั ทึกไว้อย่างมีสาระสําคัญ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริหมายเหตุ
ษัท แอดวานซ์
อินโฟร์
ประกอบงบการเงิ
น เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
3)

กรณีผูใ้ ช้บริ การในระบบ 900 MHz โอนย้ายไปใช้บริ การในระบบ 3G 2100 MHz

ในวัน ที 25 กัน ยายน 2557 บริ ษัท ที โ อที จํากัด (มหาชน) (“ที โอที ” ) ยืนคําเสนอข้อพิ พ าทต่ อ สํ านั ก ระงับ
ข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที 80/2557 เพือเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระค่าเสี ยหาย
จากการปฏิ บตั ิ ผิดสั ญญาอนุ ญาตระหว่างบริ ษ ัทกับที โอที กรณี ที มีผูใ้ ช้บริ การในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนย้าย
ผู้ให้ บริ การไปยังระบบ 3G 2100 MHz ซึ งให้ บ ริ การบริ ษัท ย่อ ยของบริ ษ ัท เป็ นจํานวน 9,126 ล้านบาท พร้ อม
ดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที 25 กันยายน 2557 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น
ในวันที 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีได้ยนื ขอแก้ไขคําเสนอข้อพิพาทในส่ วนของค่าเสี ยหายตังแต่เดือนพฤษภาคม
2556 ไปจนถึ งสิ น สุ ดสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ดําเนิ นการในเดื อนกัน ยายน 2558 เป็ นจํานวนเงิ น 32,813 ล้ านบาท
พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบียอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตังแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น
เมื อวันที 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอนุ ญาโตตุ ลาการมี ค ําชี ข าดมติ เป็ นเอกฉันท์ให้ ยกคําเสนอข้อพิพ าทของ
ทีโอทีดว้ ยเหตุทีบริ ษทั มิได้เป็ นผูก้ ระทําความผิดตามสัญญาตามทีทีโอทีกล่าวหา
เมือวันที 15 พฤษภาคม 2562 ทีโอทียืนคําร้องขอเพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ คดีหมายเลขดําที
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว และไม่น่าจะ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
4)

กรณี การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจากการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นกิจการ
บริ การโทรศัพท์เคลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครังที 6 และ 7

เมื อวันที 30 กัน ยายน 2558 บริ ษั ทได้ยื นคําเสนอข้ อพิ พาทหมายเลขดําที 78/2558 ต่ อสถาบั นอนุ ญาโตตุ ลาการ
สํานัก ระงับ ข้อ พิพ าท สํานักงานศาลยุติ ธรรม เพื อ มี ค าํ ชี ข าดให้ ข ้อตกลงต่ อท้ายสั ญ ญาอนุ ญ าตฯ ครังที 6
ซึงกระทําขึนเมือวันที 15 พฤษภาคม 2544 และ ครังที 7 ซึ งกระทําขึนเมือวันที 20 กันยายน 2545 มีผลผูกพันบริ ษทั
และบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามจนกว่าสัญญาจะสิ นสุ ด และบริ ษทั ไม่มีหน้าทีตอ้ ง
ชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามที ทีโอทีได้มีหนังสื อลงวันที 29 กันยายน 2558 เรื อง ขอให้ชาํ ระผลประโยชน์
ตอบแทน แจ้งมายังบริ ษทั ให้ชาํ ระเงิ นเพิมจํานวน 72,036 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญา
ครั งที 6 และ 7 เป็ นการแก้ไขสั ญญาในสาระสํ าคัญทําให้ ที โอที ได้ผลประโยชน์ ตอบแทนตํากว่าที ก ําหนดใน
สัญญาหลัก
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งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ต่อมาวันที 30 พฤศจิกายน 2558 ที โอทียืนคําเสนอข้อพิ พาทหมายเลขดําที 122/2558 ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพือแก้ไขจํานวนเงินทีเรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็ น
62,774 ล้านบาท เนื องจากการปรับปรุ งอัตราร้อยละในการคํานวณส่ วนแบ่งรายได้ขอ้ พิพาทนีเป็ นเรื องเดียวกับ
ข้อพิพาทที 78/2558 ซึงคณะอนุญาโตตุลาการได้รวมการพิจารณาข้อพิพาททังสองเข้าด้วยกัน
บริ ษัท ได้รับคําชี ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการลงวันที 23 มกราคม 2563 ชี ข าดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ให้บริ ษทั ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจํานวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
นับแต่วนั ถัดจากวันที 30 พฤศจิกายน 2558 ให้แก่ ทีโอที จนกว่าจะชําระแล้วเสร็จ
บริ ษัท ไม่ เห็ น ด้วยกับ คํา ชี ข าดดังกล่ าว และเมื อวัน ที 22 เมษายน 2563 บริ ษ ัท ได้ยืน คํา ร้อ งเพื อขอเพิ กถอน
คําชีขาดต่อศาลปกครองกลางแล้ว (คดีหมายเลขดําที 1165/2563)
ต่อมา เมือวันที 23 เมษายน 2563 ที โอทียืนคําร้องขอเพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง เฉพาะประเด็นทีคณะอนุ ญาโตตุลาการวินิจฉัยชีขาดว่าข้อเรี ยกร้องของทีโอที ให้บริ ษทั ชําระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิ มเติ ม จํานวน 31,698 ล้า นบาท เป็ นการยื นเสนอข้อ พิ พ าทที พ ้น กําหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี
(คดีหมายเลขดําที 1171/2563)
ทังนี เนื องจากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็ นทีสิ นสุด และบริ ษทั พิจารณาแล้วว่าผลของคําชีขาดข้างต้นไม่น่าจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
5)

กรณี ติดตังหรื อเชื อมต่ออุปกรณ์ โทรคมนาคมย่านความถี 900 MHz บนสถานี ฐานทีบริ ษทั ดิจิตอล โฟน
จํากัด (“DPC”) ส่ งมอบกรรมสิ ท ธิ ให้ แก่ บริ ษัท กสท.โทรคมนาคม จํา กัด (มหาชน) (“กสท.”) ตาม
สัญญาให้ดาํ เนินการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับ DPC

เมือวันที 29 เมษายน 2559 กสท. ได้ยนื ฟ้องบริ ษทั ต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดีหมายเลขดําที 613/2559 เพือให้
รื อถอนเครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมทีมีไว้ใช้สําหรับให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ความถี 900 MHz หรื อ
ความถีอืน หรื อเครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของบริ ษทั ทีติดตังบนสถานีฐาน จํานวน 95 แห่ ง ที DPC
ส่ งมอบให้ กสท. ตามสัญญาให้ดาํ เนิ นการฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท. ดังนัน กสท. จึงเรี ยกร้องให้
บริ ษัทชดใช้ค่าเสี ยหายจากการใช้ทรัพย์สินที กสท.อ้างเป็ นเจ้าของกรรมสิ ท ธิ ตังแต่เดื อนมกราคม 2556 ถึ ง
เมษายน 2559 เป็ นจํานวนเงิน 125.52 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจากวันฟ้ องเป็ น
ต้นไปจนกว่าจะชําระค่าเสี ยหายเสร็ จสิ น และ ค่าเสี ยหายนับแต่วนั ฟ้ องอีกเดือนละ 2.83 ล้านบาท พร้ อมดอกเบีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสี ยหายทีคา้ งชําระให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดําเนินการรื อถอนอุปกรณ์ดงั กล่าว
ออกเสร็ จสิ น

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

เมือวันที 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํ สังให้โอนคดีไปศาลแพ่ง คดีหมายเลขดําที 1681/2561

7)

วันที 21 สิ งหาคม 2563 กสท. ยืน คําร้องขอถอนฟ้อง สืบเนื องจากทังสองฝ่ ายได้ทาํ สัญญายุติขอ้ พิพาทระหว่าง
กันแล้วเมือวันที 17 สิ งหาคม 2563 ศาลแพ่งมีคาํ สังอนุญาตให้ถอนฟ้อง และจําหน่ายคดีจากสารบบความ

บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
(THAC) เลขที A1/2017 ลงวันที 15 ธันวาคม 2560 เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้เพิมเติมจากรายได้
ค่าเช่ าระบบสื อสัญญาณเชื อมโยงตังแต่ เดื อนมกราคม 2554 ถึ งเดือนกันยายน 2555 เป็ นจํานวน 19.54 ล้านบาท
และเลขที A1/2018 ลงวันที 12 มกราคม 2561 และเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้เพิมเติมจากรายได้
ค่าเช่ าระบบสื อสัญญาณเชือมโยงตังแต่เดื อนตุลาคม 2555 ถึ งเดื อนกันยายน 2558 เป็ นจํานวน 1,121.92 ล้านบาท
(รวมภาษีมู ลค่ า เพิ ม) พร้ อมให้ ช าํ ระดอกเบี ย ผิด นัด อี กร้ อยละ 1.25 ต่อ เดื อน เนื อ งจาก ที โอที เห็ นว่าบริ ษัท
จะต้องเรี ยกเก็บค่าเช่าระบบสื อสัญญาณเชือมโยงตามอัตราทีทีโอที กําหนดซึ งสู งกว่าอัตราทีบริ ษทั ใช้เรี ยกเก็บ
จากผูเ้ ช่าจริ ง

6) บริ ษทั ฟ้ องเพิกถอนหนังสื อสํ านักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ทีมีคาํ สังให้นาํ ส่ งรายได้จากการ
ให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีบนคลืนความถี 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ
วันที 1 พฤษภาคม 2560 บริ ษ ัท ยืน ฟ้ อ งสํา นัก งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิ จการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (“สํ านั กงาน กสทช.”) คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม (“กทค.”) และ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) กับ
คณะทํางานอีก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดีหมายเลขดําที 736/2560 ขอให้เพิ กถอนหนังสื อสํานักงาน
กสทช. และเพิกถอนมติ กทค. ของสํานักงาน กสทช. ทีมีคาํ สังบริ ษทั ให้นาํ ส่ งรายได้ ในช่วงระยะเวลาคุม้ ครอง
ผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 7,221 ล้านบาท พร้อมดอกผลทีเกิดขึน
เมือวันที 15 มิถุน ายน 2560 บริ ษทั ได้รับคําฟ้องลงวันที 21 เมษายน 2560 ทีกสทช. และสํานัก งาน กสทช.
ฟ้อ งบริ ษทั ในมู ลหนี เดี ยวกันนี ต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีดาํ เลขที 661/2560 ให้บริ ษทั นําส่ งรายได้ในช่ วง
ระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเช่นเดียวกัน
โดยผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าบริ ษทั มิได้ปฏิบตั ิผิดเงือนไขและวิธีการนําส่ งรายได้ ตามประกาศของ กสทช. เรื อง
มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว คราว ในกรณี สินสุ ดการอนุ ญาต สัมปทาน หรื อสัญญาการให้บริ การ
โทรศัพ ท์เคลื อ นที  และบริ ษ ทั มีห น้า ที นํา ส่ ง รายได้ห ลัง หัก ค่า ใช้จ ่า ยให้แ ก่สํ า นัก งาน กสทช. แต่บ ริ ษ ทั
มีรายจ่ายมากกว่ารายได้จากการให้บริ การแก่ผูใ้ ช้บริ การ ดังนัน จึงไม่มีรายได้ส่วนทีเหลือคงเหลือทีจะนําส่ง
ให้แก่ สํานักงาน กสทช. แต่อย่างใด
วันที 12 มิ ถุ นายน 2563 ศาลปกครองกลาง มี ค ําพิ พ ากษาเพิ กถอนมติ ค ณะกรรมการ กสทช. ด้วยเหตุ ผลว่า
ในช่วงเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การคลืน 900 MHz บริ ษทั มีรายจ่ายมากกว่ารายได้จากการให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การ
วันที 8 กรกฎาคม 2563 และ 17 กรกฎาคม 2563 กสทช. และสํานักงาน กสทช. ยืน อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด

งบการเงิน

การเรี ยกร้องให้บ ริ ษทั ชําระเงิ น ส่ วนแบ่งรายได้เพิมเติ มส่ วนเพิมจากรายได้ค่ า เช่ า ระบบสื อสั ญญาณ

เมือวันที 8 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้ยนื คําร้องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดําที ค.1/2561 เพือเพิกถอน
คําสังรับคําเสนอข้อพิพาทของ THAC สําหรับข้อพิพาทเลขที A1/2017 ไว้พิจารณา
เมือวันที 2 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกคําร้องคดีหมายเลขดําที ค.1/2561
เมือวันที 5 มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้ยนื คําร้องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดําที ค.2/2561 เพือเพิกถอน
คําสังรับเสนอข้อพิพาทของ THAC สําหรับข้อพิพาทเลขที A1/2018 ไว้พิจารณา
เมือวันที 16 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกคําร้องคดีหมายเลขดําที ค.2/2561
ซึงต่อมาเมือวันที 5 เมษายน 2561 และวันที 11 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้ยนื อุทธรณ์คาํ พิพากษาคดีหมายเลขดําที
ค.1/2561 และ ค.2/2561 ของศาลปกครองกลาง ตามลําดับ
วันที 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุ ญาโตตุลาการมี คาํ ชี ขาดด้วยเสี ยงข้างมากยกคําเสนอข้อพิพาทของที โอที
เลขที A1/2017
วันที 19 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้มีหนังสื อแจ้งทีโอทีขอให้ปฏิบตั ิตามคําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
เมือวันที 14 พฤษภาคม 2563 ทีโอที ยนื คําร้องต่อศาลปกครองกลาง คดี หมายเลขดําที 1362/2563 ขอเพิกถอน
คําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ขณะนี คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั พิจารณาเห็นว่าอัตราค่าเช่ าทีบริ ษทั ใช้เรี ยกเก็บนันเป็ นอัตราตลาดที เหมาะสมและได้รับ
ความเห็นชอบจาก กสทช. แล้ว

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
8)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

การเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินจากการใช้บริ การร่ วมใช้เสาอากาศ ค่าบริ การพืนที และค่าเช่าใช้อุปกรณ์
ทีเกียวกับทรัพย์สินตามสัญญาให้ดาํ เนิ นการในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ

บริ ษทั ได้รับคําชี ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุลาการลงวันที 4 กุมภาพันธ์ 2563 ชี ข าดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของทีโอที

วันที 15 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 บริ ษัท ที โ อที จํา กัด (มหาชน) (“ที โอที ”) ได้ยืน คํา เสนอข้อ พิ พ าทต่ อ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (“THAC”) เลขที A3/2018 เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินค่าร่ วมใช้เสาอากาศ
ค่าบริ การพืนที และค่าเช่ าใช้อุปกรณ์ ทีเกียวกับทรัพย์สินตามสัญญาให้ดาํ เนิ นการในช่วงระยะเวลาคุม้ ครอง
ผูใ้ ช้บริ การจํานวน 183.44 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) และดอกเบียผิดนัดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

เมือวันที 8 พฤษภาคม 2563 ที โอที ยืน คําร้ องต่อศาลปกครองกลาง คดี หมายเลขดําที 1309/2563 ขอเพิกถอน
คําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

เมือวันที 5 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้ยืนคําร้องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดําที ค.3/2561 เพื อเพิ กถอน
คําสัง รับเสนอข้อพิพาทของ THAC สําหรับข้อพิพาทเลขที A3/2018 ไว้พิจารณา
เมือวันที 25 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกคําร้องคดีหมายเลขดําที ค.3/2561
ซึงต่อมาเมือวันที 21 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้ยนื อุทธรณ์คาํ พิพากษาคดีหมายเลขดําที ค.3/2561
เมือวันที 29 ตุลาคม 2562 ทีโอทียนื คําร้องขอถอนข้อพิพาทจาก THAC และนําไปฟ้องทีศาลปกครองกลาง
เมือวันที 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ สังอนุญาตให้ทีโอทีถอนคําเสนอข้อพิพาท
เมือวันที 13 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้รับสําเนาคําฟ้องศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที 1746/2563 ลงวันที
30 มิถุนายน 2563
ขณะนี คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่า บริ ษ ัทได้ปฏิบตั ิ ถูกต้องตามข้อสัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ที เกี ยวข้องทุ กประการแล้ว ดังนันผลของคดี
ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
9)

การเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การเครื อข่ายร่ วม

วันที 27 กันยายน 2561 บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยนื คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานระงับข้อพิพ าท สํ านักงานศาลยุติธรรม หมายเลขดําที 67/2561 เรี ยกร้ องให้บ ริ ษทั ชําระส่ วนแบ่ง
รายได้จากการให้บริ การเครื อข่ายร่ วม (Roaming) เพิมเติมจากการทีบริ ษทั ได้ให้ส่วนลดค่าบริ การโดยไม่ได้รับ
ความเห็ นชอบจากที โอที ตังแต่ กรกฏาคม 2556 ถึงกันยายน 2558 จํานวน 16,252.66 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิม
และดอกเบียผิดนัดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของ
คดีดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”)
1)

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

เมื อวัน ที 9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยื น คําเสนอข้อพิ พ าทหมายเลขดําที 3/2551 ต่ อสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือเรี ยกร้องให้ DPC ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้
เพิมเติมอีกประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการให้บริ การวิทยุค มนาคมระบบเซลลูล่า
พร้อมเรี ยกเบียปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจํานวนเงินทีคา้ งชําระในแต่ละปี นับจากวันผิดนัดจนกว่า
จะชําระเสร็ จสิ นซึ งคํานวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็ นเบียปรับทังสิ นจํานวน 1,500 ล้านบาท รวมเป็ นเงิน
ประมาณ 3,949 ล้านบาท
ต่อมาเมือวันที 1 ตุลาคม 2551 กสท. ได้ยนื คําร้องขอแก้ไขจํานวนทุนทรัพย์รวมเบี ยปรับลดลงเหลือ 3,410 ล้านบาท
ซึ งคํานวณจากเงินส่ วนแบ่งรายได้คา้ งชําระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ งได้รวมเบี ยปรับจํานวน 790 ล้านบาท
และภาษีมูลค่าเพิมจํานวน 171 ล้านบาท
จํานวนเงินส่ วนแบ่งรายได้ที กสท. เรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นจํานวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตที DPC ได้นาํ ส่งตังแต่
วันที 16 กันยายน 2546 ถึงวันที 15 กันยายน 2550 และได้นาํ มาหักออกจากส่ วนแบ่งรายได้ ซึงเป็ นการปฏิบตั ิตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2546 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดย DPC ได้ปฏิ บตั ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวและมีการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันทังอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลือนที อีกทัง กสท. เคยมีหนังสื อ เลขที กสท.
603 (กต.) 739 แจ้งให้ DPC ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

เมือวันที 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของกสท. โดยให้เหตุผลสรุ ป
ได้ว่า DPC มิได้เป็ นผูผ้ ิดสัญญา โดย DPC ได้ชาํ ระหนี ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็ จสิ นและหนี ท งั หมดได้ระงับ
ไปแล้ว กสท. จึ งไม่ มีสิ ทธิ เรี ยกร้ องให้ DPC ชําระหนี ซํ า เพื อเรี ยกส่ วนที อ ้างว่าขาดไป รวมถึ งเบี ย ปรั บ และ
ภาษีมลู ค่าเพิมตามทีอา้ งมา

ต่อ มาในวัน ที 31 กรกฎาคม 2557 ที โอที ไ ด้ยืน คําร้ อ งขอแก้ไ ขเพิ ม เติ ม คํา ฟ้ องต่ อศาลปกครองกลาง โดย
ขอแก้ไขจํานวนเงินค่าเชือมโยงโครงข่ายทีเรี ยกร้องซึ งคํานวณจนถึงวันที 16 กันยายน 2556 อันเป็ นวันสิ นสุ ด
สัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบียซึ งคํานวณถึงวันที 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็ นเงินทังสิ น 5,454 ล้านบาท
พร้อมดอกเบียนับจากวันที 10 กรกฎาคม 2557 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น โดยแบ่งเป็ น

เมือวันที 3 มิ ถุนายน 2554 กสท. ได้ยนื คําร้องขอเพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็ นคดีหมายเลขดําที 1259/2554

1) ส่ วนของ DPC ซึ งคํานวณจากจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีที DPC มีการให้บริ การอัตรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็ นจํานวนเงิน 1,289 ล้านบาท
2) ส่ วนของ กสท. ซึงคํานวณจากครึ งหนึ งของส่ วนแบ่งรายได้ที กสท. ได้รับจาก DPC เป็ นจํานวนเงิน
3,944 ล้านบาท
3) ส่ ว นลดค่า เชื อ มโยงโครงข่า ยจํา นวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อ เดื อ น ที DPC นํา มาหัก ออกจาก
เงินส่ วนแบ่งรายได้ เป็ นจํานวนเงิน 221 ล้านบาท

เมือวันที 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้ตดั สิ นยกคําร้ องของ กสท. ที ข อให้เพิ กถอนคําชี ข าดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ
ต่อมาวันที 25 สิ งหาคม 2558 กสท. ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นคดีหมายเลขดําที อ. 1070/2558 ขณะนี
คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
2)

กรณี เรี ยกร้องให้ช ําระค่ าเชื อมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนําค่าเชื อมโยงโครงข่ายมาหัก
ออกจากเงินส่ วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) และ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”)

เมื อวัน ที 9 พฤษภาคม 2554 ที โ อที ได้ยืน ฟ้ อ ง กสท. เป็ นผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี ที 1 และ DPC เป็ นผูถ้ ู ก ฟ้ อ งคดี ที 2
คดี ห มายเลขดําที 1099/2554 ต่ อ ศาลปกครองกลาง เรี ยกร้อ งให้ กสท. และ DPC ร่ วมกัน ชําระค่าเชื อมโยง
โครงข่าย เป็ นเงิน จํานวน 2,436 ล้านบาทพร้ อมภาษีมูลค่าเพิม และดอกเบียซึ งคํานวณถึ งวัน ที 9 พฤษภาคม
2554 รวมเป็ นเงิ น ที เรี ย กร้ องทังสิ น จํานวน 2,954 ล้า นบาท พร้ อมดอกเบี ย นับ จากวัน ฟ้ องจนกว่า จะชําระ
เสร็ จสิน โดยแบ่งเป็ น
1) ส่ วนของ DPC ซึ งคํานวณจากจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีที DPC มีการให้บริ การอัตรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็ นจํานวนเงิน 432 ล้านบาท
2) ส่ วนของ กสท. ซึงคํานวณจากครึ งหนึ งของส่ วนแบ่งรายได้ที กสท. ได้รับจาก DPC เป็ นจํานวนเงิน
2,331 ล้านบาท
3) ส่ วนลดค่า เชื อ มโยงโครงข่ายจํานวน 22 บาทต่ อ เลขหมายต่อเดือน ที DPC นํา มาหัก ออกจาก
เงิ น ส่ วนแบ่ งรายได้ เป็ นจํานวนเงิน 191 ล้านบาท ส่ วนหนึ งนันเป็ นจํานวนเดี ยวกัน กับ ที กสท.
เรี ยกร้องตามข้อพิพาทหมายเลขดําที 68/2551 ข้างต้น แต่ แตกต่ างกันที จาํ นวนปี ทีเ รี ยกร้ องและ
การคํานวณดอกเบีย

วันที 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษายกคําฟ้องคดีหมายเลขดําที 1099/2554 โดยให้เหตุผล
ว่าอัตราค่าเชื อมโยงโครงข่าย (Access Charge) มิ ได้เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ว่า ด้วยการใช้แ ละเชื อ มต่อ โครงข่ ายโทรคมนาคม โดยให้ คิด อัตราค่า เชื อ มโยงตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศดังกล่าว
ทังนี ทีโอทีและ DPC มิได้ยนื อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด คดีเป็ นทีสิ นสุ ด ขณะนีทีโอทีและ DPC อยู่ในระหว่าง
การเจรจาและตรวจสอบข้อมู ลในอดี ตเพื อ คํานวณค่ าเชื อ มโยงโครงข่ ายที อาจจะมี การชําระต่อ กัน ตามคํา
พิพากษาของศาลปกครองกลาง ขณะนี ท งั สองฝ่ ายยังไม่ ส ามารถประเมิ น มูลค่าของรายการดังกล่าวได้โดย
ข้อมูลดังกล่าวต้องเห็นชอบร่ วมกันทังสองฝ่ าย
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า ผลของการเจรจาดังกล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี และไม่น่าจะมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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3)

กรณี ปรับลดอัตราค่า ใช้เครื อข่ายร่ วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (“กสท.”)

ตามทีกสท. ได้อนุมตั ิให้ DPC ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที
เหลืออัตรานาทีละ 1.10 บาท เพือให้สอดคล้องกับอัตราค่าใช้บริ การทีลดตําลงเรื อยๆ เป็ นเวลา 3 เดือนเริ มตังแต่
วันที 1 กรกฎาคม 2549 เป็ นต้นไปและ DPC ได้มีหนังสื อขยายระยะเวลาต่ อไปอี กคราวละ 3 เดื อน ซึ ง กสท. ได้
อนุมตั ิเรื อยมาจนถึงวันที 31 มีนาคม 2550 โดยหลังจากนัน กสท. มิได้มีหนังสื อตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่
อย่างใด จนกระทัง ในวันที 24 มีนาคม 2551 กสท. ได้มีหนังสื อแจ้งให้ DPC ปรับ อัตราค่ าใช้เครื อข่ ายร่ วมใน
อัตรานาทีละ 2.10 บาท ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2550 เป็ นต้นไป ในวันที 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึ งได้มีหนังสื อ
ขอให้ กสท. พิ จ ารณาทบทวนการปรั บ อัต ราค่ า ใช้ เครื อข่ า ยร่ ว ม โดยคํา นึ ง ถึ ง สภาวะการแข่ ง ขั น ของ
โทรศัพท์เคลือนทีในปัจจุบนั ทีมีอตั ราค่าใช้บริ การในตลาดทีตาํ กว่าอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมทีกาํ หนดมาก ซึงทํา
ให้ DPC ไม่สามารถให้บริ การเครื อข่ายร่ วมกับผูป้ ระกอบการทีมาขอใช้บริ การได้ และในระหว่างรอการพิจารณา
DPC จะใช้อตั ราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีได้รับอนุมตั ิและถือปฏิบตั ิ มา
ซึ งต่อมาเมื อวันที 31 มี นาคม 2552 กสท.ได้มี หนังสื ออนุม ตั ิ ให้ DPC ใช้อตั ราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมในอัตรานาทีละ
1.10 บาท ในช่ วงวันที 1 มกราคม 2552 ถึ งวันที 31 มี นาคม 2552 นอกจากนี เมื อวันที 16 มิ ถุนายน 2552 DPC และ
บริ ษ ัทได้ทาํ สัญญาการให้ใช้โครงข่ ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตั รา 1.10 บาทต่อนาที และได้รั บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติแล้ว
เมือวันที 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ได้ยนื เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตามข้อ
พิพาทหมายเลขดําที 62/2553 เพือเรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนิ นการที 10 - 12
ซึ งเกิ ดจากการที DPC ปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมจากอัตรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 1.10 บาท ในช่ วงระหว่าง
วันที 1 เมษายน 2550 - 31 ธั นวาคม 2551 เป็ นจํานวนเงิ นรวม 1,636 ล้านบาท พร้ อมเบี ยปรั บที ค ํานวณถึ งเดื อน
มีนาคม 2553 เป็ นจํานวน 364 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทังสิ น 2,000 ล้านบาท และเรี ยกเบี ยปรับในอัตราร้ อยละ 1.25
ต่อเดื อน นับแต่เดื อน เมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุ มัติ การปรั บลดอัตราค่ าใช้
เครื อข่ายร่ วมดังกล่าวจนถึงวันที 31 มีนาคม 2550 เท่านัน
เมื อวันที 12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยื นคําเสนอข้อพิ พาทต่ อสถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ สํ านั กระงับข้อพิ พาท
ข้อพิพาทหมายเลขดําที 89/2554 เรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนิ นการที 12 ทีเกิด
จากการที DPC ปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมจากอัตรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่วงระหว่างวันที
1 เมษายน 2552 - 15 มิ ถุนายน 2552 เพิมเติม จํานวน 113 ล้านบาท พร้อมเบี ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดื อนของ
เงินต้นดังกล่าว นับตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2552 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
เมื อวันที 5 เมษายน 2562 DPC ได้รับแจ้งคําชี ขาดของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ลงวันที 28 มี นาคม 2562 ของข้อ
พิพาททังหมดข้างต้น โดยเสี ยงข้างมากวินิจฉัยว่าข้อตกลงเรื องผลประโยชน์ตอบแทนการให้บริ การเครื อข่ายร่ วม
(Roaming) (อัตรา 2.10 บาท) ชอบด้วยกฎหมาย การปรับลดอัตราค่า Roaming เป็ นอํานาจและสิ ทธิ ของ กสท. ทีจะ
อนุมตั ิให้หรื อไม่ก็ได้ จึงชี ขาดให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนินการที 10 - 12 จํานวนเงิน
รวม 1,749 ล้านบาท และเบี ยปรั บจํานวน 364 ล้านบาท พร้ อมเบี ยปรับในอัตราร้ อยละ 1.25 ต่ อเดื อนของเงิ นต้น
ดังกล่าว นับตังแต่เดือนเมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น
ต่อมาเมื อวันที 3 กรกฎาคม 2562 DPC ได้ยืนคําร้องขอเพิ กถอนคําชี ขาดดังกล่ าวต่ อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขดําที 1582/2562 ขอเพิกถอนคําชีขาดต่อไป
ขณะนี คดีดงั กล่าวอยู่ในขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่าข้อพิพาท
ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
4)

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

เมื อวัน ที 8 เมษายน 2554 กสท. ได้ ยื น คําเสนอข้อพิ พาทหมายเลขดําที 32/2554 ต่ อสถาบั น อนุ ญ าโตตุ ลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือเรี ยกร้องให้ DPC ชําระเงินจํานวน 33 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย
ในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว รวมเป็ นจํานวนเงิ นทังสิ น 35 ล้า นบาท โดย กสท. กล่าวอ้างว่า
DPC ผิ ด สั ญญาให้ดํา เนิ นการ เนื อ งจากสั ญ ญาเช่ าใช้บ ริ ก ารวิท ยุค มนาคมระบบเซลลู ล่าระหว่ าง DPC กับ
ผูใ้ ช้บริ การ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จํานวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรื อลายมือชื อ เป็ น
เหตุให้ กสท. ได้รับความเสี ยหายเนื องจากไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้บริ การระหว่างประเทศได้ เมือเลขหมาย
ดังกล่าวมีการใช้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ กสท.
เมื อวันที 28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ได้มี ค ําวิ นิ จฉั ยชี ขาดให้ ยกคําขอของ กสท. โดยชี ขาดว่ า
ข้อพิ พาทในคดีน ี เป็ นเรื องพิ พาททางละเมิ ด มิ ได้เป็ นการกระทําอันเกิ ดจากการผิ ดสั ญญาให้ ดําเนิ นการ ดังนัน
ข้อพิพาทในคดีนี จึงไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการ
เมื อวันที 6 กันยายน 2556 กสท. ได้ยนื คําร้ องขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็ นคดีหมายเลขดําที 1767/2556
เมือวันที 9 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษาให้ยกคําร้องขอเพิกถอนคําชี ขาดอนุญาโตตุลาการของ
กสท.
เมือวันที 27 พฤษภาคม 2563 กสท. ยืน อุทธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาลปกครองสู งสุด
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่าข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
5)

กรณี ส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (“กสท.”)

เมื อวันที 24 สิ งหาคม 2555 กสท.ได้ยืนคําเสนอข้อพิ พาทหมายเลขดําที 110/2555 ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท เพือเรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนิ นการที 10 - 14 จํานวน
รวม 183 ล้านบาท พร้อมเบียปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วนั พ้นกําหนดชําระ
เงินของปี ดําเนินงานในแต่ละปี จนกว่าจะชําระเสร็จสิน
ต่อมาเมือวันที 1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 26/2557 ต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท เพือเรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนินการที 15-16 จํานวนรวม
203 ล้านบาท และดอกเบี ยผิ ดนัดอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี พร้ อมเบี ยปรั บในอัตราร้อยละ 1.25 ต่ อเดื อนของเงิ นต้น
ดังกล่าว นับแต่วนั พ้นกําหนดชําระเงินของปี ดําเนิ นงานในแต่ละปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น ซึ งจํานวนเงินดังกล่าว
กสท. คํานวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ได้รับจากผูป้ ระกอบการ
รายอืนทังจํานวนตามอัตราร้อยละทีกาํ หนดไว้ในสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนินกิจการบริ การโทรศัพท์เคลือนทีโดยไม่ให้
นํารายจ่ายค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ถูกผูป้ ระกอบการรายอืนเรี ยกเก็บมาหักออก
ในวันที 30 กันยายน 2562 DPC ได้รับคําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ลงวันที 26 กันยายน 2562 วินิ จฉั ยข้อ
พิ พาทหมายเลขดําที 26/2557 และวันที 11 ตุลาคม 2562 DPC ได้รับคําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ลงวันที
10 ตุลาคม 2562 วินิจฉัยข้อพิพาทหมายเลขดําที 110/2555 โดยเสี ยงข้างมากให้ยกคําเสนอข้อพิพาททัง 2 ฉบับของ
กสท.
วันที 17 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดี หมายเลขดําที 2754/2562 เพื อเพิ กถอนคําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ
ในข้อพิพาทหมายเลขดําที 110/2555 ต่อศาลศาลปกครองกลาง
วันที 25 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดี หมายเลขดําที 2908/2562 เพื อเพิ กถอนคําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ
ในข้อพิพาทหมายเลขดําที 26/2557 ต่อศาลศาลปกครองกลาง
ขณะนี ท งั 2 คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
6)

ภาระผูกพันในหนังสือคําประกันจากธนาคารกรณี สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ

ตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด ํา เนิ น การ DPC มี ห น้ า ที ส่ ง มอบหนั งสื อ คําประกัน ของธนาคารให้ แก่ บริ ษ ัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) เพือเป็ นหลักประกันการชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปี
ดําเนินงาน โดยจะได้รับคืนหนังสือคําประกันฉบับของปี ดําเนินงานทีผา่ นมา
กสท. มิได้คืนหนังสื อคําประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขันตําของปี ดําเนิ นงานที 10 - 14 รวมเป็ นจํานวนเงิน
ทังสิ น 2,606 ล้านบาท โดยอ้างว่า DPC ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณีการนําเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณี รายได้จากค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ส่ วนลดค่าเชือมโยงโครงข่าย และกรณี ปรับลดอัตราค่า Roaming ซึ งเป็ นข้อพิพาททีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ
เมื อ วัน ที 8 ตุ ล าคม 2555 DPC ได้ เสนอข้อ พิ พ าทต่ อสํ านั กระงับ ข้อ พิ พ าท สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น
ข้อพิพาทหมายเลขดําที 120/2555 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ วินิจฉัยชี ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสือคําประกัน
ดังกล่าวให้แก่ DPC เนื องจาก DPC ได้ชาํ ระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปี ดําเนิ นงานครบถ้วน
และได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว
เมื อ วัน ที 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมี ค าํ ชี ข าดให้ กสท. ส่ งคื น หนั งสื อ คําประกัน พร้ อ ม
ค่าธรรมเนียมธนาคารดังกล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมือวันที 15 กันยายน 2558 กสท. ได้ยืนคําร้องเป็ นคดีหมายเลข
ดําที 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ต่อมาเมื อวันที 13 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคําร้องของ กสท. ทีขอเพิกถอนคําชี ข าดของ
คณะอนุญาโตตุลาการคดีหมายเลขดําที 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคําชี ข าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการนัน
ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว คําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรม
อันดีของประชาชนแต่อย่างใด ดังนัน คําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยังมีผลใช้บงั คับโดยสมบูรณ์ ทังนี
กสท. ได้ยนื อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุ ดแล้ว ขณะนี คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
โดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชือว่าผลของคดีดงั กล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี เนื องจาก DPC ได้ปฏิบตั ิ
ถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการ ตามทีคณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยไว้แล้ว

โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า ผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั เนื องจาก DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาทีเกียวข้อง
ทุกประการแล้ว
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
7)

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

เมือวันที 20 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํา กัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยืน ฟ้ อ งสํานักงาน
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”),
คณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”), บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด (“ทรู มูฟ”) และ DPC ต่อ ศาลปกครองกลาง เป็ นคดี
หมายเลขดําที  918/2558 เพื อ ให้ช ํา ระค่ าใช้/ค่ าตอบแทนจากการใช้เครื อ งและอุ ปกรณ์ โทรคมนาคมและ
โครงข่ ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่ วงระยะเวลาคุ ้ม ครองตามประกาศ กสทช. เรื อ ง มาตรการคุ ้ม ครอง
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว คราวในกรณี สิ นสุ ดการอนุ ญาต สัมปทานหรื อสัญญาการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที
ซึงคํานวณตังแต่วนั ที 16 กันยายน 2556 ถึงวันที 15 กันยายน 2557 เป็ นจํานวนเงินดังนี
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 24,117 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 18,025 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 6,083 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
เมือ วันที 11 กันยายน 2558 กสท. ได้ยืนฟ้อ งต่อศาลปกครองกลางเป็ น คดี ห มายเลขดํา ที 1651/2558 เพือ
เรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
กสท. ตังแต่วนั ที 16 กันยายน 2557 ถึงวันที 17 กรกฎาคม 2558 เพิมเติมเป็ นจํานวนเงินดังนี
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 6,521 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 4,991 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,635 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
เมือ วัน ที 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ได้ยืน ฟ้ อ งต่อ ศาลปกครองกลางเป็ นคดีห มายเลขดําที 741/2559 เพือ
เรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
กสท. ตังแต่วนั ที 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที 25 พฤศจิกายน 2558 เพิม เติมเป็ นจํานวนเงินดังนี
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 2,857 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 2,184 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 673 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 DPC ได้รับคําร้องขอแก้ไขคําขอท้ายฟ้ องของ กสท. ลงวันที 24 กันยายน 2562
จากศาลปกครองกลางโดยปรับจํานวนเงินทีเรี ยกร้อง ดังนี
คดี หมายเลขดําที 918/2558
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 5,109 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 3,651 ล้านบาท พร้อมดอกเบียใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,457 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
คดี หมายเลขดําที 1651/2558
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 4,169 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 2,946 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,223 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
คดี หมายเลขดําที 741/2559
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,858 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,336 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 522 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
- 143 -

การกำ�กับดูแลกิจการ

277
- 144 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรััท บแอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
วัน ที 19 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 DPC ยืน คําคัด ค้า นคําร้ องขอแก้ไ ขจํา นวนเงิน ที เรี ย กร้ อ งของคดี ห มายเลขดําที
741/2559
วันที 11 มีนาคม 2563 DPC ยืนคําคัดค้านคําร้องขอแก้ไขจํานวนเงินทีเรี ยกร้องของคดีหมายเลขดําที 918/2558
และ 1651/2558
ขณะนี ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
เชือว่า DPC ไม่มีหน้าทีต้องชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที กสท. เรี ยกร้ อง เนื อ งจาก DPC ได้ปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามประกาศ กสทช. แล้วทุกประการ
ดังนัน ผลของข้อพิ พ าทดัง กล่ า วน่ าจะคลี ค ลายไปในทางที ดีแ ละไม่ น่ าจะมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัยสํ าคัญ ต่ อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
8)

กรณี การฟ้ องเพิ กถอนมติค ณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม (“กทค”) ที มีค าํ สังให้ นําส่ งรายได้จาก
การให้บริ การในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว คราว

วัน ที 16 พฤศจิ กายน 2558 DPC ยื นฟ้ องคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทัศ น์แ ละกิจ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที 1997/2558 เรื อง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํ ส่ ง
รายได้ช่ วงมาตรการคุ ้มครองผูใ้ ช้บริ การ เนื องจากสํานักงานกสทช. เรี ยกร้ องให้ DPC นําส่ งเงิ นรายได้จากการ
ให้บ ริ การในช่ วงมาตรการคุ้มครองผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวันที 16 กันยายน 2556 ถึงวันที 17 กรกฎาคม 2557
จํานวน 628 ล้านบาท
ในเรื องเดี ยวกันนี เมื อวันที 16 กันยายน 2559 กสทช. และสํ านั กงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“สํ านั กงาน กสทช.”) ได้ยื นคําฟ้ องต่ อศาลปกครองกลางเป็ น
คดี หมายเลขดําที 1441/2559 ขอให้ DPC นําส่ งรายได้ช่วงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวันที 16 กันยายน
2556 ถึ งวันที 17 กรกฎาคม 2557 จํานวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี ยคํานวณถึ งวันที ฟ้ อง 52 ล้านบาท) พร้ อ ม
ดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะนําส่งรายได้พร้อมดอกผลและ
ดอกเบียเสร็ จสิ น
วัน ที 7 กัน ยายน 2561 สํา นัก งานมีห นัง สื อ แจ้ง มติข อง กสทช. ให้ DPC นําส่ งเงินรายได้จากการให้บริ การ
ในช่วงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทังหมดเป็ นจํานวนเงิน 869 ล้านบาท และเมือ กสทช. ได้เคยมีคาํ สังให้ DPC
นําส่ งเงินรายได้ช่วงทีหนึงไปแล้ว จํานวน 628 ล้านบาท คงเหลือเงินทีตอ้ งนําส่ งในครังนี จํานวน 241 ล้านบาท
ซึงในวันที 7 ธัน วาคม 2561 DPC ยืน ฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเพือขอเพิกถอนมติ กสทช. ดังกล่ าวแล้ว
วันที 19 สิ งหาคม 2562 ศาลปกครองกลางแจ้งคําสังให้รวมพิจารณาข้อพิพาททังสองเข้าด้วยกัน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
โดยผูบ้ ริ ห ารพิจารณาว่า DPC ได้ป ฏิ บ ัติตามประกาศ เรื อง มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัวคราว
ในกรณี สินสุ ดการอนุ ญาต สัมปทาน หรื อสัญญาการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที พ.ศ. 2556 ซึ งกําหนดให้ DPC
ต้องนําส่ งเงิ นรายได้หลังหักรายจ่ายให้แก่สํานักงานกสทช. เนื องจากในช่ วงระยะเวลาดังกล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกว่ารายได้จากการให้บริ การแก่ผูใ้ ช้บริ การ DPC จึงไม่มีรายได้คงเหลือทีจะนําส่ งให้แก่ กสทช. ตามทีประกาศ
ดังกล่าวกําหนดไว้
ขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
9)

กรณี การนําเครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลู ล่ า (“สั ญญาอนุ ญาตฯ”) ระหว่ าง กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC ไปให้ ผู้
ให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีรายอืนใช้ร่วม

เมื อวันที 30 มิ ถุ นายน 2559 กสท. ได้ยืนข้อพิ พาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงาน
ศาลยุติ ธรรม เป็ นข้อพิ พาทหมายเลขดําที 57/2559 เพื อให้ มีค ําชี ขาดให้ DPC ทําการรื อถอนเครื องและอุ ปกรณ์
โทรคมนาคมทีมีไว้ใช้สําหรับให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz รวมทังเครื อง หรื ออุปกรณ์ โทร
คมอืนๆ ของ บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) และเครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไว้ใช้
สํ าหรั บ ให้ บ ริ การโทรศัพ ท์ เคลื อนที ย่ านความถี 900 MHz หรื อย่ านความถี อื น รวมทังเครื อง หรื ออุ ป กรณ์
โทรคมอืนๆ ของ บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ทีติดตังบนสถานีฐาน จํานวน
97 แห่ ง ตามสัญญาให้ดาํ เนิ นการฯ ของ DPC โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท.
โดยหาก DPC ไม่ ยอมรื อถอนไม่ ว่ากรณี ใด ขอให้ DPC ชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ กสท. เป็ นเงิ นเดื อนละ 4.84 ล้านบาท
พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสี ยหายที DPC ค้างชําระ กสท. นับถัดจากวันยืนคําเสนอข้อพิพาทเป็ นต้นไป
จนกว่าจะรื อถอนเครื องและอุปกรณ์เสร็ จสิ น และค่าเสี ยหายจากการยินยอมให้ บริ ษัท และ AWN ใช้ทรัพย์สิ นที
กสท. เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ จํานวน 97 สถานี ฐาน ตังแต่เดื อนมกราคม 2556 จนถึงเดื อนมิ ถุนายน 2559 รวมเป็ น
ค่าเสี ยหาย 175.19 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน และห้ามมิให้ DPC นําเครื องและอุปกรณ์
โทรคมนาคม รวมทังโครงสร้ างพื นฐานโทรคมอื น ๆ ตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ดําเนิ น การฯ ไปให้ ผู้ให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีรายอืนใช้ร่วม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กสท. เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
วันที 21 สิ งหาคม 2563 กสท. ยืนคําร้ องขอถอนข้อพิพ าท สื บเนื องจากทังสองฝ่ ายได้ทาํ สัญญายุติข อ้ พิ พาท
ระหว่างกันแล้วเมือวันที 17 สิ งหาคม 2563
เมือวันที 26 สิ งหาคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ สัง อนุญาตให้ถอนฟ้องและจําหน่ายคดีจากสารบบความ
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ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษัท แอดวานซ์ปอิระกอบงบการเงิ
นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)น
และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

10) กรณี การส่ งมอบเครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการให้บริ การวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC

วันที 14 พฤษภาคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ สัง ให้แก้ไขข้อผิดพลาดในคําชีขาดทําให้กาํ หนดระยะเวลา
ยืน คําร้องขอเพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเปลียนเป็ นวันที 12 สิ งหาคม 2563

เมื อวันที 28 มี นาคม 2561 DPC ได้รับคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 6/2561 ลงวันที 31 มกราคม 2561 ที กสท.
ได้ยืนข้อพิ พาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิ พาท สํ านักงานศาลยุติ ธรรม เรี ยกร้ องให้ DPC
ส่ งมอบเครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมตามสัญญาอนุ ญาตฯ เช่ น เสาอากาศ ตู ้คอนเทนเนอร์ แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ า
ระบบคงสิ ทธิ เลขหมาย ระบบ Call Center รวมถึ งค่าเสี ยโอกาสจากการใช้อุปกรณ์ดงั กล่าว รวม 13,431 ล้านบาท
พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน หรื อชําระเป็ นเงินในจํานวนเดียวกันแทนการส่ งมอบเครื องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมดังกล่าว

วันที 11 สิ งหาคม 2563 DPC ยืน คําร้องขอเพิกถอนคําชีขาดอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง

เมือวันที 11 มกราคม 2564 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท. เป็ นผลให้ DPC
ไม่ตอ้ งส่ งมอบอุปกรณ์และชําระค่าเสี ยโอกาสพร้อมดอกเบียตามที กสท.เรี ยกร้องทังหมด ทังนี กสท. สามารถ
ยืน คําร้องขอเพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางได้ภายใน 90 วัน

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”)

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเชื อว่า DPC ได้ปฏิ บ ัติถู กต้อง ตามข้อสั ญญาที เกี ยวข้องทุ กประการแล้ว ดังนันผลของคดี
ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
11) กรณี การส่ งมอบเสาโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ตามสั ญญาอนุ ญาตให้ ด ําเนิ นการให้ บริ การวิ ทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC
วันที 15 กรกฎาคม 2557 DPC ได้ยนื คําเสนอข้อพิพาท เลขที 49/2557 ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ สํานักระงับ
ข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมี คาํ ชีขาดว่า เสาติ ดตังสายอากาศจํานวน 152 ต้น
และ 115 ตูค้ อนเทนเนอร์ ที DPC โอนให้แก่ กสท. ไม่ใช่เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ที DPC มีหน้าทีตอ้ ง
ส่ งมอบให้แก่ กสท. ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการฯ และขอคืนเงินส่ วนแบ่งรายได้จากค่าเช่าใช้เสาจํานวน
2 ล้านบาท
เมือวันที 14 พฤศจิกายน 2561 DPC ได้รับคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 76/2561 ลงวันที 31 ตุลาคม 2561 ที กสท.
ได้ยนื คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือให้มีคาํ ชี ขาด
ให้ DPC ส่ งมอบเสาโทรคมนาคม (Tower) จํานวน 155 ต้น โดยหาก DPC ไม่สามารถส่ งมอบได้ให้ DPC ชําระ
ค่าเสี ยหายเป็ นเงินจํานวน 72 ล้านบาท และค่าเสี ยโอกาสทางธุรกิจสําหรับการใช้เสา และการใช้ตูค้ อนเทนเนอร์
รวมดอกเบียแล้วเป็ นเงิ น 284 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามลําดับ รวมเป็ นเงินทังสิ น 501 ล้านบาท
DPC ได้รับสําเนาคําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันที 8 เมษายน 2563 โดยคณะอนุ ญาโตตุลาการเสี ยง
ข้างมากมีคาํ ชีขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ DPC ทังนี DPC มีสิทธิขอเพิกถอนคําชีขาดภายใน 90 วัน นับแต่
ได้รับคําชีขาด
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งบการเงิน

วันที 21 สิ งหาคม 2563 DPC ยืนคําร้องขอถอนคําร้องเพิกถอนคําชีขาด เนืองจากทังสองฝ่ ายได้ทาํ สัญญายุติขอ้
พิพาทระหว่างกันแล้วเมือวันที 17 สิ งหาคม 2563
เมือวันที 26 สิ งหาคม 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํ สังอนุ ญาตให้ถอนคําร้องเพิกถอนคําชี ขาด และให้จาํ หน่ าย
คดีจากสารบบความ

1) กรณี ติดตังหรื อเชือมต่ออุปกรณ์ โทรคมนาคมย่านความถี 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานที บริ ษทั ดิจิตอล
โฟน จํากัด (“DPC”) ส่ งมอบกรรมสิ ทธิให้แก่ บริ ษทั กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“CAT”) ตามสัญญา
ให้ดาํ เนินการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับ DPC (“สัญญาอนุญาตฯ”)
เมื อวันที 30 มิ ถุนายน 2559 กสท. ได้ยืนฟ้ อง AWN ต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดีดาํ ที 1039/2559 เพือให้รื อถอน
เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไว้ใช้สําหรับให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรื อ
เครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมอื นๆ ของ AWN ที ติดตังบนสถานี ฐาน จํานวน 67 แห่ ง ตามสั ญญาอนุ ญ าตให้
ดําเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท. ดังนัน กสท. จึงเรี ยกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสี ยหาย
จากการใช้ทรั พย์สิ นที กสท. อ้างเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ ตังแต่ เดื อนมกราคม 2556 จนถึ งเดื อนมิ ถุ น ายน 2559
จํานวน 57.53 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี ย ร้ อยละ 7.5 ต่ อปี นับจากวันถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่ าจะชําระ
ค่าเสี ยหายเสร็ จสิ น และค่าเสี ยหายเดือนละ 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสี ยหายทีคา้ งชําระ
ให้แก่ กสท.ในแต่ละเดื อน จนกว่าจะดําเนิ นการรื อถอนอุปกรณ์ ด ังกล่ าวออกเสร็ จสิ น และห้ามมิใ ห้ AWN
นําเครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรื อเครื อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ มาติดตังหรื อเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการฯ
ระหว่าง กสท. กับ DPC เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กสท. เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
วันที 19 มี นาคม 2561 ศาลปกครองกลางมี คาํ สังให้โอนคดี น ี ไปศาลแพ่งข้อพิพาทหมายเลขดําที 1680/2561
โดยขณะนีคดีดงั กล่าวอยู่ในขันตอนของการพิจารณาของศาลแพ่ง
วันที 21 สิ งหาคม 2563 กสท. ยืน คําร้องขอถอนฟ้อง สื บเนืองจากทังสองฝ่ ายได้ทาํ สัญญายุติขอ้ พิพาทระหว่างกันแล้ว
เมือวันที 17 สิ งหาคม 2563
เมือวันที 26 สิ งหาคม 2563 ศาลแพ่งมีคาํ สังอนุญาตให้ถอนฟ้อง และให้จาํ หน่ายคดีจากสารบบความ
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
2) กรณี เรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริ การระบบสื อสัญญาณในอาคารและค่าร่ วมใช้
ไฟฟ้ าในทรั พย์สิ นตามสั ญญาอนุ ญาตให้ ดําเนิ นการ ระหว่ าง บริ ษ ัท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จํากัด
(มหาชน) (“AIS”) และ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”)
เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2560 AWN ได้รับคําฟ้ องศาลแพ่ง คดีหมายเลขดําที 454/2560 ลงวันที 31 มกราคม 2560
ของที โอที โดยเรี ยกร้องให้ AWN ชําระค่าใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริ การระบบสื อสัญญาณใน
อาคารและค่าร่ วมใช้ไฟฟ้า ซึ ง AWN ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที
30 มิถุนายน 2559 จํานวน 559.62 ล้านบาท และดอกเบียคํานวณจนถึงวันทีฟ้องคดี จํานวน 15.87 ล้านบาท รวม
เงินต้นและดอกเบียจํานวน 575.49 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจํานวน 559.62 ล้านบาท
นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จ
วันที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลแพ่งมีคาํ พิพากษาให้ AWN ชําระค่าใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมค่าบริ การ
ระบบสื อสัญญาณในอาคารและค่าร่ วมใช้ไฟฟ้าพร้อมดอกเบียให้แก่ทีโอที
วันที 19 พฤศจิกายน 2561 AWN ได้ยนื อุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลแพ่งทีศาลอุทธรณ์
ต่อมาเมือวันที 25 กันยายน 2562 ทีโอทีและ AWN ได้ทาํ สัญญาระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดย AWN ชําระค่าใช้เครื อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมพร้อมดอกเบียให้แก่ทีโอทีตามคําพิพากษาของศาลแพ่ง

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
3) กรณี การฟ้องเพิกถอนคําสัง กสทช. ในเรื องการให้บริ การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลือนที (MNP)
ในระหว่างปี 2558 - 2563 AWN ได้รับคําสังกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง (“คําสัง”) จาก สํานักงาน กสทช.
ให้ช ําระค่ าปรั บทางปกครองกรณี การให้บ ริ การคงสิ ท ธิ เลขหมายโทรศัพ ท์เคลื อ นที เป็ นเงิน 221 ล้านบาท
และ 605 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง AWN ได้ยนื ฟ้ องเพิกถอนคําสังดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดํา
ที 1357/2560 และคดีหมายเลขดําที 2212/2563 ตามลําดับ โดยเมือวันที 26 สิ งหาคม 2563 ศาลปกครองกลาง
ได้มีคาํ พิพากษาในคดีหมายเลขดําที 1357/2560 ให้เพิกถอนคําสังกําหนดค่าปรับทางปกครองในส่ วนทีเกินกว่า
20,000 บาทต่อวัน เป็ นผลทําให้ค่าปรับทางปกครองลดลงเหลือ 0.82 ล้านบาท ซึ งในวันที 25 กันยายน 2563
AWN ยืน อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดเพือให้เพิกถอนคําสังกําหนดค่าปรับทางปกครองทังหมด ขณะนีอยู่ใน
ขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
สําหรับคดีหมายเลขดําที 2212/2563 อยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า AWN ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของ
คดีดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
บริษัท ไมโม่ เทค จํากัด (“MMT”)

เมือวันที 2 ตุลาคม 2562 AWN ได้ยนื คําร้องขอถอนอุทธรณ์ทีศาลอุทธรณ์ โดยทีโอทีไม่คดั ค้านการขอถอนอุทธรณ์

การเรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าเสี ยหาย กรณี MMT บอกเลิกสัญญาว่าจ้างพิมพ์งานกับ บริ ษทั เปเปอร์ เมท (ประเทศไทย)
จํากัด

เมื อวันที 20 เมษายน 2563 AWN ได้รั บแจ้ง ว่า ศาลแพ่ งได้อ่านคําสั งศาลอุท ธรณ์ โดยศาลอุ ทธรณ์ มีค าํ สั ง
อนุ ญ าตให้ ถ อนอุ ท ธรณ์ และจํา หน่ า ยคดี จ ากสารบบความศาลอุ ท ธรณ์ แ ล้ว เมื อ วัน ที 23 มกราคม 2563
คดีถือเป็ นทีสินสุ ด

เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั เปเปอร์ เมท (ประเทศไทย) จํากัด ได้ยืนฟ้ องต่อศาลแพ่ง เป็ นคดีหมายเลข
ดําที 1016/2562 เรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายจาก MMT กรณี ถูก MMT บอกเลิ กสัญญาว่าจ้า งพิ มพ์งาน โดยเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายและค่าขาดรายได้เป็ นจํานวนเงินรวม 280 ล้านบาท
เมือวันที 28 มกราคม 2564 ศาลแพ่งมี คาํ พิพากษาให้ยกฟ้องบริ ษทั เปเปอร์ เมท (ประเทศไทย) จํากัด เนื องจาก
บริ ษทั เปเปอร์ เมท (ประเทศไทย) จํากัด ปฏิ บตั ิ ผิดสั ญญา จึ งไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายตามทีเรี ยกร้ องมา
ในคดีน ี ทังนี บริ ษทั เปเปอร์ เมท (ประเทศไทย) จํากัด มีสิทธิ อทุ ธรณ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีศาลมีคาํ พิพากษา
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า MMT ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของ
คดีดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริสํษาหรั
ัท แอดวานซ์
เซอร์2563
วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2563
บปี สินสุ ดวันทีอิ น
31โฟร์
ธันวาคม
40.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เงินปันผล
ในการประชุ มคณะกรรมการเมือวันที 8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปัน ผลประจําปี 2563 ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 6.92 บาท ซึ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 3.24 บาท ในการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมือวันที 3 กันยายน 2563 ทังนีการเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุม
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั

41. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 8 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานประจำ�ปี 2563 I บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
- 151 -

281

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัท ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วน
แล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท�ำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ

ต�ำแหน่ง

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

นายฮุย เว็ง ชอง

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
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