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5G รายแรกของไทย
ตั้งแต�กุมภาพันธ� 2563

เป�ดให�บร�การ

ครบ 77 จังหวัด 
ในพ�้นที่สำคัญ

ฐานลูกค�าที่เติบโตต�อเนื่องมากกว�า 1.3 ล�าน ครัวเร�อน

ธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง ดิจ�ทัลเซอร�ว�ส

ผู�ให�บร�การโทรศัพท�มือถือที่ใหญ�ที่สุด

ผู�ใช�กว�า 41 ล�านเลขหมาย

และส�วนแบ�งตลาดเชิงรายได� 46%

คงความเป�นผู�นำในธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ในฐานะแบรนด�ที่ได�รับความไว�วางใจ

อับดับ 1 ด�วยเคร�อข�ายที่มีคุณภาพ

คลาวด�และดาต�าเซ็นเตอร�
เอไอเอสและ CSL ร�วมให�บร�การ  

Cloud & ICT solution เพ�่อตอบ

โจทย�ความต�องการเฉพาะของลูกค�า

ในแต�ละอ�ตสาหกรรม

เอไอเอสร�วมกับพันธมิตรให�บร�การ 

IoT ทั่วประเทศ

กว�า 935,000 อ�ปกรณ�

88% ของลูกค�าอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง
เป�นลูกค�าที่ใช�บร�การโทรศัพท�เคลื่อนที่

ส�วนแบ�งการตลาดเชิงผู�ใช�บร�การ

12%

ผู�นำด�านคุณภาพของเทคโนโลยีไฟเบอร� FTTH

ครอบคลุม 77 จังหวัด
ด�วยเทคโนโลยี Fiber 100%

ส�วนแบ�งตลาดผู�ใช�บร�การใหม�

จำนวนลูกค�าเพ��มสุทธิ

299,300 ราย

เอไอเอสเป�นผู�ให�บร�การด�านดิจ�ทัลไลฟ�
ด�วยธุรกิจการบร�การด�านโทรศัพท�เคลื่อนที่ อินเทอร�เน็ตความเร็วสูง และดิจ�ทัลเซอร�ว�ส

ผู�ให�บร�การ 1

31%
*รายได�รอบ 9 เดือน

เทียบให�เป�นเต็มป�

ผู�ให�บร�การ 2

23%

46%

ว�ดีโอแพลทฟอร�ม ขยายฐาน

ผู�ใช�บร�การกว�า 3 ล�านราย
บร�การภาพยนต� เพลง และเกมส�ในรูปแบบ

การให�บร�การฟร�และมีค�าใช�จ�ายผ�าน

แอปพลิเคชั่น AIS PLAY, 

กล�อง AIS PLAYBOX และเว็บไซต�

12%

+27%

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

004รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ลดลงจากผลของโคว�ด-19 และสภาวะการแข�งขัน

กำไรก�อนภาษี ดอกเบี้ยและ
ค�าเส่ือม (EBITDA)* (ล�านบาท, อัตรากำไร)

อัตราผลตอบแทน
ของส�วนผู�ถือหุ�น* (%)

ธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ลดลงจากผลของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการแข�งขันด�านราคา 

รวมถึงรายได�กลุ�มนักท�องเที่ยวที่หายไป

118,082 ล�านบาท

รายได�รวม (ล�านบาท)

-6.5% ลดลงจากป� 2562

6,959 ล�านบาท
+22% เพ��มข�้นจากป� 2562

 4,552 ล�านบาท
+1.0% เพ��มข�้นจากป� 2562

ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

เติบโตแข็งแกร�งจากฐานลูกค�าที่เพ���มข�้นตามความต�องการทำงานจากบ�าน

2561

2562

2563 118,082

126,341

120,787

169,856 180,894 172,890
-4.4%

ลูกค�าองค�กรและอื่นๆ

เพ��มข�้นจากความต��องการของลูกค�าองค�กรในบร�การ ICT solution

ตามแนวโน�มการเปลี่ยนผ��านในยุคดิจ�ทัล

ลดลงผลจากรายได�ที่อ�อนตัวลงชดเชย

กับการควบคุมต�นทุนที่ดี

ลดลงเล็กน�อยจากผลกระทบ

โคว�ด-19 แต�ยังสูงกว�าค�าเฉลีย

อ�ตสาหกรรม

กระแสเง�นสดจากการ
ดำเนินงาน (ล�านบาท)

เพ��มข�้นจากการจัดกลุ�มใหม�

ของค�าใช�จ�ายหนี้สินตามสัญญาเช�า

หน้ีสินสุทธิต�อ EBITDA*
(เท�า)

เพ��มข�้นเล็กน�อยจากการลดลง

ของ EBITDA

กระแสเง�นสดอิสระ
(ล�านบาท)

ลดลงจากการลงทุนโครงข�าย

และจ�ายชำระค�าคลื่นความถี่

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ*
(ล�านบาท, อัตรากำไร)

ลดลงจากค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�ายที่

สูงข�้นจากการเข�ารับใบอนุญาตคลื่นความถี่

และการลงทุนโครงข�าย

เง�นป�นผลและอัตราการจ�าย
เง�นป�นผล (บาท/หุ�น)

คงนโยบายจ�ายเง�นป�นผลไม�ต่ำกว�าร�อยละ 70 

ของกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวม

2561

2562

2563 6,959

5,722

4,436

2561

* คำนวนจากผลประกอบการที่ไม�รวมผลกระทบของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 16

2562

2563  4,552 

 4,509 

 4,033 

 74,506 

45%

44% 44%

 78,710  76,619 
-2.7%

256325622561

 30,366 

18%

17%

16%

 31,190  28,423 
-8.9%

256325622561

 85,629
11.7%

2563

 76,627

2562

 69,132

2561

 47%

2563

 49% 

2562

 56% 

2561

 30,738 

2563

 49,578 

2562

 28,398 

2561

 1.0 

2563

 0.9 

2562

 1.3 

2561

 7.08

71%

70% 75%

 7.34  6.92
-5.7%

256325622561

2561 2562 2563
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กว่าสามทศวรรษที่เอไอเอสให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแก่สังคมไทย โดยเร่ิมต้นด�าเนินงานภายใต้ระบบ 
สัญญาร่วม หรือสัมปทาน ซ่ึงเอไอเอสได ้ รับสิทธิในการใช ้คล่ืนความถ่ีจากหน่วยงานของรัฐภายใต้สัญญา 
ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ด�าเนินการ (Built-Transfer-Operate) ตัง้แต่ปี 2533 มรีะยะเวลา 25 ปี ต่อมาในปี 2553 มกีารจดัต้ัง 
คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.  ซึง่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ในการก�ากับดูแลธุรกิจกระจายเสียงและโทรคมนาคม เป็นผู้จัดสรรคล่ืนความถ่ีส�าหรับกิจการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และให้ 
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ที่การด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคม 
เข้าสู่ระบบใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

วิสัยทัศน์ของเอไอเอส คือ “มุ ่งสู ่การเป็นผู ้ ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย”  
และมีพันธกิจ ดังน้ี

ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า	

เพื่อส ่งเสริมการด�าเนิน

ชีวิตรวมถึงเพิ่มขีดความ

สามารถและประสิทธิภาพ

ในการประกอบธุรกิจของ

ผู้ ใช้บริการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมการ

ท�างานที่กระฉับกระเฉง	

ให ้บุคลากรมีความเป ็น	

มื ออา ชีพ 	 มี ความ คิด	

เชิงบวกและมแีนวคิดในการ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

เพื่อการเติบโตขององค์กร

ใส่ใจบริการลกูค้า	เพื่อสร้าง	

ความผูกพนักบัผู้ใช้บริการ

สร้างการเติบโตร่วมกัน	

อย่างย่ังยืนกับผู ้มีส ่วน	

ได้เสียทุกฝ่าย

ที่ 1 ตัวจริง
รายแรก

คลื่นมากที่สุด  
ดีที่สุด  
เพื่อคนไทย
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ผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์
ปัจจุบันเอไอเอสเป็น “ผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” 
โดยด�าเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่

เป็นบริการต่อยอดด้านดิจิทัลที่มุ่งเน้นสร้างมูลค่า	

เพิ่มข้ึนจากฐานธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ	

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	โดยต้ังเป้าให้เป็นแหล่งรายได้ใหม	่

ในระยะกลางถึงยาวสอดรับกับการเปล่ียนแปลง	

ของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี	

ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง	

ผ่านโครงข่ายใยแก้วน�าแสง	(FTTx)	

ภายใต้แบรนด์	“เอไอเอส	ไฟเบอร์”

ด้วยเทคโนโลยี	5G,	4G,	3G	และ	2G	ภายใต้แบรนด	์

“เอไอเอส”	ให้บริการระบบรายเดือน,	บริการระบบเติมเงิน	

และบรกิารโทรข้ามแดนอัตโนมัติ	หรือโรมมิง่	ซึ่งมีผู้ ให้บริการ

โครงข่ายท่ีเป็นคู่ค้าในกว่า	229	ประเทศทั่วโลก

ณ ปลายปี 2563 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 350,171 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 523,346 ล้านบาท 
ซ่ึงสูงเป็นลำาดับที่ 4 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน 
ความเร็วสูง

บริการโทรศัพท์เคล่ือนที ่

บริการดิจิทัลเซอร์วิส
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ผู้นำาในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนที่ เติบโตในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง

ณ สิ้นปี 2563 เอไอเอสยังคงรักษาความแข็งแกร่ง 
และเป็นผู ้ ให ้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ในประเทศไทย 
รายใหญ่ที่ สุด มีส ่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได ้ 
เป ็นอันดับหนึ่งอยู ่ ท่ีร ้อยละ 46 และมีผู ้ ใช ้บริการ 
จ� านวน 41  ล ้ าน เลขหมาย ท่ัวประ เทศ โดยราย
ได้จากบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ยังคงมีสัดส่วนกว่า
ร ้อยละ 68 ของรายได้รวม เอไอเอสให้บริการด้วย 
โครงข่ายเทคโนโลยี 5G, 4G, 3G และ 2G บนคลื่นความถี่  
2600, 2100, 1800, 900 เมกะเฮริตซ์ รวมจ�านวนทัง้ส้ิน  
220 เมกะเฮิรตซ์ (2x60 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี  
FDD และ 100 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี TDD) โดย 190 
เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตที่ได้รับจากการ
ประมูลคล่ืนความถี่โดย กสทช. และอีก 2x15 เมกะเฮิรตซ์ 
อยู่ภายใต้สัญญาการเป็นพันธมิตรกับทีโอที ปัจจุบัน 
โครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของเอไอเอสมีความครอบคลุม 
กว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศ

ทั้งน้ี จากการเข้าร่วมการประมูลคล่ืนความถ่ีซ่ึงจัดข้ึน
โดยกสทช. ในปี 2563 เอไอเอสได้ชนะการประมูลและ
ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมในจ�านวนที่มากท่ีสุด 
ในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพความเป็นผู้น�า 
ทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการในปัจจุบันและต่อยอด 
บริการใหม่ด้วยเทคโนโลยี 5G  โดยได้เร่ิมเปิดให้บริการ 5G 
และขยายความครอบคลุมครบในพื้นท่ีส�าคัญท้ัง 77 จงัหวัด 
โดยในระยะเริม่ต้นการให้บริการจะครอบคลุมพื้นท่ีที่มี 
ความต้องการใช้ดาต้าหนาแน่นและให้ความส�าคัญกับพื้นที่ 
ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่ม 
ลูกค้าองค์กรท่ีมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน

เอไอเอสได้เร่ิมด�าเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภาย 
ใต้แบรนด์ “เอไอเอส ไฟเบอร์” ในปี 2558 โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างรายได้ใหม่และต่อยอดบริการเพิ่มเติมจากโครง
ข่ายไฟเบอร์ที่ลงทุนอยู่แล้วในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและ
จากฐานลูกค้าที่มีอยู่ ปัจจุบันให้บริการในกว่า 77 จังหวัด 
มีความครอบคลุมถึง 8 ล้านครัวเรือน เอไอเอส ไฟเบอร์ 
ท�าตลาดด้วยจุดเด่นท่ีเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีไฟเบอร ์
ถึงบ้าน (FTTH) เพื่อเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ครัวเรือน และ
พร้อมรองรับลูกค้าท่ียังใช้งานเทคโนโลยี ADSL ท่ีต้องการ 
เปล่ียนเป็นเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนและความเร็วที่ให้ 
บริการได้สูงสุดถึง 1 กิกะบติต่อวินาที ทัง้นี ้รายได้จากธรุกิจ 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 4 
ของรายได้การให้บริการรวม โดยปัจจุบันมีจ�านวนผู้ใช ้
บริการอยู่ท่ี 1,336,900 ราย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้ 
บริการกว่าร้อยละ 12 ของตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

“ผู้ ให้บริการรายอื่นในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
ได้แก่ ดีแทคและทรูมูฟ”

“ผู้ ให้บริการรายอื่นในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน  
ได้แก่ ทรู ทีโอที และ 3BB”

ส่วนแบ่งตลาดเชิงรายได้ ในปี 2563 ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ ใช้บริการในปี 2563

ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ ใช้บริการในปี 2563

46% 12%

46%
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ต่อยอดธุรกิจหลัก ผ่านบริการดิจิทัลเซอร์วิส ดำาเนินงานภายใต้ระบบใบอนุญาตผ่านการกำากับ
ดูแลของ กสทช.

ธรุกจิดจิิทัลเซอร์วิส (Digital Service) คือการพฒันาบริการด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 
ในหลากหลายรูปแบบตัง้แต่บริการด้านโครงข่าย แพลตฟอร์มการให้บริการ และ 
โซลูช่ันด้านดจิิทลั เพื่อสร้างบริการดจิิทัลให้แก่ทัง้ลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าองค์กร ผ่าน
การร่วมมือและพฒันาระบบนิเวศของการท�าธรุกิจแบบเช่ือมโยงร่วมกบัพนัธมิตร 
เพื่อการเติบโตไปพร้อมกัน ท้ังนี้ เอไอเอสได้เน้นการท�าดิจิทัลเซอร์วิสใน 5 
ด้านหลัก ได้แก่ วิดีโอแพลตฟอร์ม (VDO Platform) คลาวด์ส�าหรับองค์กร 
(Business Cloud) ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ (Mobile Money)
บริการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (IoT) และบริการแพลตฟอร์มอื่นๆ ท้ังนี้  
ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสจะเป็นส่วนสนับสนุนส�าคัญที่ช่วยให้เอไอเอสสามารถสร้าง 
แหล่งรายได้แหล่งใหม่ในอนาคตนอกเหนือจากการคิดค่าบริการการเช่ือมต่อ 
ดาต้าและการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือในปัจจุบัน และท�าให้เอไอเอสสามารถเป็น 
ผู้ให้บริการแบบครบวงจร (Integrated Service Provider) ผ่านการผนวก 
สินค้าและบริการจากธุรกิจหลักท้ัง 3 ธุรกิจเข้าด้วยกัน (Convergence)

ธุรกิจของเอไอเอสส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด�าเนินการอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ กสทช.  
ซ่ึงจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้  
เอไอเอส ผ่านบริษัทย่อย ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและ 
มีใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ เช่น ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2600, 
2100, 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีอายุใบอนุญาตโดยเฉล่ียประมาณ  
15 ปี เมื่อส้ินสุดการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ กสทช.จะด�าเนินการตาม 
กฎหมายเพื่อจัดสรรใหม่โดยการประมูลคล่ืนความถี่ต่อไป

เอไอเอสมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
การสบทบเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน ์
สาธารณะ และค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายแก่ กสทช. โดยรวมค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของรายได้การให้บริการในแต่ละปี
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พัฒนาการที่สำาคัญ 
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน

ด้านสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์
การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล  เปิดให้บริการ “NU MOBILE” ซิมโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ให้บริการออนไลน์ครบวงจรเพื่อความสะดวกในการใช้
บริการ และขยายฐานลูกค้าไปยงักลุม่วัยรุ่นทีส่ามารถ
เข้าถึงบริการออนไลน์ ได้ง่าย

 เปิดตัวเครือข่ายช�าระเงินผ่านมือถือข้ามประเทศ  
ด้วยความร่วมมือกบั Singtel และธนาคารกสิกรไทย  
ภายใต้ชื่อ VIA ด้วย Singtel Dash และ Rabbit 
LINE Pay เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับลูกค้า 
ท่ีเดินทางไปต่างประเทศให้สามารถใช้จ ่ายผ่าน 
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยไม่ต้องแลกเงิน 
สกุลต่างประเทศ

 เปิดตัว AIS Insurance Service โบรกเกอร์ประกันภยั 
ทางออนไลน์สามารถก�าหนดข้อมูลการเดินทางและ
ระยะเวลาคุ้มครองได้ โดยบริษัทในเครือเอไอเอส 
(ADD) ที่ได้รับอนุญาตจาก คปภ.

 ปรับแผนธุรกิจและเปล่ียนช่ือ ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
เป ็นซีเอสแอล (CSL) โดยมีกลยุทธ ์  3Ss คือ  
1. Data Center & Cloud Solutions, 2. Managed 
Services และ 3. System Integration ให้บริการ
ธุรกิจองค์กรต้ังแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า  เข้าซ้ือกจิการ ซเีอส ล็อกซอนิโฟ (CSL) เพื่อให้บริการ

ด้านดจิิทัลโซลูช่ันส์แบบครบวงจร (End-to-End) เช่น 
คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และระบบการบริหารจัดการ 
ขยายฐานลูกค้าและเพิ่มความสามารถในการให้บริการ
ลูกค้าองค์กรครบวงจร 

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

2561 2562
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 เปิดตัว AIS eBiz Shop ช่องทางออนไลน์ส�าหรับซ้ือ
สินค้าและบริการจาก AIS Business เพื่อสนับสนุน
การเตบิโตของลูกค้าองค์กรทัง้ขนาดเลก็และรายใหญ่

 เปิดให้บริการ 5G ท่ัวประเทศ ด้วยคล่ืนความความถ่ี 
2600 เมกะเฮิรตซ์ โดยเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่เปิด
ให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการในประเทศไทย 

 ร่วมลงทนุใน บริษัท ดจิิตอล เกมมิ่ง อนิเตอร์เนชัน่แนล 
พีทีอ ี(DGI) ใหบ้ริการ Gaming Content Platform 
ด้วยเทคโนโลยี AI และบริการคอนเทนท์อสีปอร์ต ด้วย
ความร่วมมือกับ Singtel และ บริษัท เอสเค เทเลคอม 
จ�ากัด 

 จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร ์
โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ให้บริการโครงข่ายใยแก้ว 
น�าแสงและ ICT Infrastructure ในสวนอุตสาหกรรม 
SPI กว่า 7,255 ไร่ และพร้อมน�าบริการโซลูช่ัน
เทคโนโลยี 5G เข้าร่วมพัฒนายกระดับประสิทธิภาพ
การด�าเนินงาน

2563

 ร่วมมอืกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากดั (มหาชน) 
น�าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีส�าคัญ เช่น เทคโนโลยี  
5G และโครงข่ายใยแก้วน�าแสง เพื่อรองรับการท�า
โซลูชั่นส์ยกระดับ Smart City ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ EEC  

  น�าโซลูชัน NB-IoT Motor Tracker เข้ามาในธุรกิจ
ประกันภัยรถยนต์ โดยร่วมกับ บริษัท ประกันภัยไทย
วิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อให้บริการประกันรถ 
เป ิด-ปิด ซ่ึงลูกค้าได ้ รับประโยชน์จากการจ่าย 
เบี้ยประกันตามการใช้งานจริง 

 ต่อยอดบริการช�าระผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์
ในต่างประเทศ โดยร่วมกับ Singtel ขยายพื้นท่ี 
การให้บริการไปยังประเทศญี่ปุ่น
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ด้านนวัตกรรมเครือข่าย

 ลงนามเป็นพันธมิตรกับทีโอทีส�าหรับการใช้คล่ืน
ความถ่ี 2100 เมกะเฮิรตซ์ จ�านวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์ 
เพื่อรองรับผู้ใช้งานบนเทคโนโลยี 4G และ 3G 

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

 ชนะการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 1800 
เมกะเฮิรตซ์ จ�านวน 2x5 เมกะเฮิรตซ์ ส่งผลให้ผู้ใช้
บริการ 4G สามารถใช้งานดาต้าบนโทรศพัท์เคล่ือนที่
ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นร้อยละ15-30 

2561

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

 ขยายโครงข่าย NB-IoT และแพลตฟอร์มแบบครบ
วงจร โดยร่วมกับพนัธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม 
เช่น พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค และซัมซุง เพื่อพัฒนา
โซลูชันส์ด้าน Smart Home
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 ร่วมมือกับ เอสซีจี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
พัฒนารถยกต้นแบบที่สามารถควบคุมผ่านระยะไกล
บนเครือข่าย 5G ได้แบบเรียลไทม์และแม่นย�าสามารถ
ต่อยอดไปสู ่การฝึกอบรมพนักงานทางไกลและ 
เพิ่มความปลอดภัยในงานท่ีมีความเสี่ยงสูง

 ชนะการประมูลและได้รับการจัดสรรใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถ่ี 5G ครบทุกย่านความถ่ี ย่าน 
ความถี่ต�่า 700MHz (ความกว้าง 2 x 5MHz)  
ย่านความถีก่ลาง 2600MHz (ความกว้าง 100MHz) 
และย่านความถี่สูง 26GHz (ความกว้าง 1200MHz)  
ด้วยราคารวมท้ังส้ิน 42,060 ล้านบาท 

 เร่ิมให้บริการ 5G NSA (Non standalone) ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเปิดให้บริการ 5G SA 
(standalone) ในเดือนกรกฎาคม 2563 ด้วย 
ความร่วมมือกับ Huawei ซ่ึงถือเป็นผู้ให้บริการ 
รายแรกของโลกท่ีให้บริการ 5G โดยไม่ต้องใช้ร่วมกับ 
สัญญาณ 4G 

 ร่วมมือกับ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา น�าเครือข่าย 5G 
พัฒนาโซลูชันส์การจัดการผู้โดยสารและน�าหุ่นยนต์
อัจฉรยิะ AI (Artificial Intelligence) มาช่วยให้
บริการข้อมลูพื้นฐานในสนามบนิและช่วยน�าผู้โดยสาร
ไปยังจุดให้บริการต่างๆ รวมทั้งโต้ตอบกับผู้ใช้งาน 
ได้แบบอินเทอร์แอคทีฟ 
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 ทดสอบเทคโนโลยี 5G ที่สามย่านมิตรทาวน์เพื่อ 

การเรียนรู้และทดลองใช้งาน 5G ในสภาพแวดล้อมจริง  
โดยมเีทคโนโลยี 3D Hologram, การส่ือสารระยะไกล 
ถ่ายทอดภาพ 3 มิติ, 5G VDO Call, 5G Remote 
Control Vehicle, 5G Connected Drones และ  
5G The Robotics เป็นต้น

 ลงนามใน MOU กับหัวเว่ย, โนเกีย และแซดทีอีร่วม
ศกึษาวิจยั แลกเปล่ียนองค์ความรู้ พร้อมร่วมทดลอง 
ทดสอบเทคโนโลยเีกีย่วกับ 5G ทีต่อบโจทย์ท้ังในระดบั
การพฒันาอุตสาหกรรมต่างๆ และการยกระดบับริการ
เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค

 ได้รับจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 700MHz  
(ความกว้าง 2 x 10MHz) ระยะเวลาใบอนุญาต  
15 ป ี  นับแต ่ วันที่ ได ้ รับใบอนุญาต ด ้วยราคา 
รวมท้ังส้ิน 17,584 ล้านบาท

 เปิดทดสอบ 5G ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ท่ีพร้อมทดสอบ 
5G บนสภาพแวดล้อมจริง โดยเปิดพื้นท่ีให้เหล่านัก
พัฒนา สถาบันการศึกษา และพันธมิตรในภาคอีสาน 
ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ได้เข้ามาร่วมพัฒนา
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ด้านการขยายโอกาสทางธุรกิจ 
ด้วยการพัฒนาเชิงสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม  น�าเทคโนโลยีดิจิทัล Smart Terminal ร่วมพัฒนา

ระบบขนส่ง Eastern Economic Corridor (EEC) 
ด้วยความร่วมมอืกบัท่าอากาศยานนานาชาต ิอูต่ะเภา 
ให้บริการ แอปพลิเคชัน U-Tapao บริการข้อมูลด้าน
การบินและสนามบินแบบครบครัน โดยใช้เทคโนโลยี 
Video Analytics ประยุกต์ใช้เป็นระบบตรวจจับและ
รับรู้ใบหน้าบุคคล (Face Recognition) ในพื้นท่ี
สนามบิน และ ระบบแสดงข้อมูลความหนาแน่นของ
ผู้โดยสาร (Heat Map Analytics) 

 เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข ด้วยความ
ร่วมมือกับฟาร์มลุงรีย์ สร้างแหล่งการเรียนรู้ด้านการ
ท�าการเกษตร Smart Famer โดยน�าแพลตฟอร์ม IoT 
ฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Intelligent Farm (iFarm) มา
ช่วยบริหารจดัการฟาร์มอย่างมปีระสทิธภิาพ แม่นย�า 
และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

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

 พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล โดยการจัดเวิร์คช็อป 
อบรบสร้างโครงข่ายครูผ่านโครงการอุ่นใจไซเบอร์ 
ส่งเสริมความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเน่ืองให้กับนักเรียน 
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 พัฒนาและส่งมอบหุ่นยนต์จ�านวน 23 ตัวผ่านการ
เช่ือมต่อเทคโนโลยี 5G ให้กับโรงพยาบาล 22 แห่ง 
อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,  
โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลศริิราช เพื่อใช้ในการ
ประมวลข้อมูลและผลตรวจต่างๆ เพิ่มความรวดเร็ว
และลดความเส่ียงจากการติดต่อของโรคโควิด-19

 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ติดตัง้อุปกรณ์ 
5G CPE รับและกระจายสัญญาณ 5G ให้กับ “หน่วย
รักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj Mobile 
Stroke Unit)” เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตกระยะเฉียบพลัน 

 พฒันา 5G Total Telemedicine Solutions ร่วมกับ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนบริการทางการ
แพทย์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เช่น หุน่ยนต์ดแูลผูป่้วย
ด้วยระบบประมวลผล AI ผ่าน 5G, ระบบการปรึกษา
แพทย์ทางไกลในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19  และ 
การเรียนการสอนแบบ Smart Class Room บน 5G 

 พัฒนาโครงการ “กรีนพหลโยธิน” ต ่อเนื่อง 
จากปี 2562 ด้วยการขยายจดุรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ัวประ เทศกว ่ า  2 ,000 จุด  รวมถึง ได ้ขยาย 
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน อาท ิไปรษณีย์ไทย  
เครือ เ ซ็นท รัล  และ เค รือข ่ าย เพื่อความ ย่ังยืน
แห ่งประเทศไทย เพื่อขยายช ่องทางในการรับ 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี  

2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 015

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มอินทัช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)1)

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 1) บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 1)

40.45% 41.13%

ดาวเทียม

บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จ�ากัด	(มหาชน)	 99.67%

บริษัท	เทเลอินโฟ	มีเดีย	จ�ากัด	(มหาชน)	 99.99%

บริษัท	เยลโล	เพจเจส	คอมเมอร์ส	จ�ากัด 99.94%

บริษัท	เอดี	เวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 99.99%

บริษัท	ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์	จ�ากัด	 10.00%

บริษัท	ไวร์เลส	ดีไวซ์	ซัพพลาย	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	ดิจิทัล	เกมส์	อินเตอร์เนชั่นเนล	พีทีอี	แอลทีดี	 33.33%

บริษัท	แอดวานซ์	คอนแท็คเซ็นเตอร์	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	แอดวานซ์	เอ็มเปย์	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	แรบบิท-ไลน์	เพย์	จ�ากัด	 33.33%

บริษัท	แอดวานซ์	เมจิคการ์ด	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	เอไอเอ็น	โกลบอลคอม	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	ไอพีสตาร์	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพสีตาร์	นิวซีแลนด์	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพีสตาร์	ออสเตรเลีย	พีทีวาย	จ�ากัด	 100%

บริษัท	โอไรอ้อน	แซทเทลไลท์	ซิสเทม	พีทีวาย	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพสีตาร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	พีทีอี	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพสีตาร์	โกลเบิล	เซอร์วิส	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพสีตาร์	เจแปน	จ�ากัด	 100%

บริษัท	สตาร์	นิวเคลียส	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ทีซี	บรอดคาสต้ิง	จ�ากัด	 99.99

บริษัท	อินเตอร์เนช่ันแนล	แซทเทลไลท์	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพีสตาร์	(อินเดีย)	ไพรเวท	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ทีซี	โกลเบิล	เซอร์วิส	จ�ากัด	 100%

บริษัท	เนชั่น	สเปซ	แอนด์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	 75.00%

บริษัท	กอล์ฟดิกก์	จ�ากัด	 25.00%

บริษัท	ดาต้าฟาร์ม	จ�ากัด	 25.00%

บริษทั	ชอ็คโก้	คาร์ด	เอ็นเตอร์ ไพรส์	จ�ากัด	 20.71%

บริษัท	อุ�คบี	จ�ากัด	 20.49%

บริษัท	ด็อกเตอร์เอทูแซต	จ�ากัด	 20.00%

บริษัท	สวิฟท์	ไดนามิกส์	จ�ากัด 16.67%

บริษัท	เมดิเทค	โซลูชั่น	จ�ากัด	 16.66%

บริษัท	อีเว้นท์	ป็อป	โฮลดิ้งส์	พีทีอี	ลิมิเต็ด	16.16%

บริษัท	เพลย์เบสิส	พีทีอี	ลิมิเต็ด	 15.36%

บริษัท	เพียร์	พาวเวอร์	จ�ากัด	 14.89%

บริษัท	ชมชอบกรุ�ป	จ�ากัด	 10.85%

บริษัท	อีคาร์ทสตูดิโอ	จ�ากัด	 10.55%

บริษัท	วีวีอาร์เอเซีย	จ�ากัด	 10.00%

บริษัท	วายดีเอ็ม	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	 8.11%

บริษัท	แอกซินัน	พีทีอี	ลิมิเต็ด	 5.15%

51.00%	บริษัท	เชนนิงตัน	อินเวสเม้นท์ส	พีทีอี	ลิมิเต็ด

49.00%	 บริษัท	ลาว	เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์	มหาชน

100%	 บริษัท	ทีพลัส	ดิจิทัล	จ�ากัด

100% บริษัท	ลาว	โมบายม่ันน่ี	โซล	จ�ากัด	

99.99%	 บริษทั	ไอ.ท.ี	แอพพลเิคชัน่ส์	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากดั

99.99%	บริษัท	อินทัช	มีเดีย	จ�ากัด

99.99%	 บริษัท	ทัช	ทีวี	จ�ากัด

51.00%	 บริษัท	ไฮ	ช็อปปิ้ง	จ�ากัด

99.99%	 บริษัท	ไฮ	ช็อปปิ้ง	ทีวี	จ�ากัด

99.99%	บริษัท	ไทย	แอดวานซ์	อินโนเวช่ัน	จ�ากัด

50.00%	 บริษัท	เอทีไอ	เทคโนโลยีส์	จ�ากัด

99.99%	บริษัท	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

99.99%	บริษัท	ไมโม่เทค	จ�ากัด

99.98%	บริษัท	แฟกซ์	ไลท์	จ�ากัด

99.99%	บริษัท	แอดวานซ์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

70.00%	 บริษัท	สห	แอดวานซ์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

60.00%	 บริษัท	อมตะ	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

29.00%	 บริษัท	อินฟอร์เมช่ัน	ไฮเวย์	จ�ากัด

98.55%	บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จ�ากัด

99.99% บริษัท	แอดวานซ์	ดิจิทัล	ดิสทริบิวชั่น	จ�ากัด

99.99%	บริษัท	เลิร์นดิ	จ�ากัด

10.00%	 บริษัท	ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์	จ�ากัด

10.00%	บริษัท	บริดจ์โมบาย	พีทีอี	แอลทีดี

โทรศัพท์ ในต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ตและสื่อ

หมายเหตุ:

1)	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)	 ไม่รวมเงนิลงทุนท่ีเป็นตราสารหน้ี

3)	 INTUCH	ถือหุ้น	ITV	(52.92%)	ซึ่งปัจจุบันหยุดการด�าเนินธุรกิจ	และอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อพิพาทกับส�านักงานปลัด

ส�านักนายกรัฐมนตรี

Venture Capital 2) อื่นๆ
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โครงสร้างการถือหุ้นของเอไอเอส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน	4,997	ล้านบาท	ทุนช�าระแล้ว	2,974	ล้านบาท

บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

(เอดับบลิวเอ็น)	 	 99.99%

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

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

บริษัท	เยลโล	เพจเจส	คอมเมอร์ส	จ�ากัด	
(วายพีซี)	 	 99.94%

บริษัท	เอดี	เวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	
(เอดีวี)	 	 99.99%

บริษัท	ศูนย์ ให้บริการคงสิทธ	ิ
เลขหมายโทรศัพท์	จ�ากัด	 	 10.00%

บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จ�ากัด	
(ดีพีซี)	 	 98.55%

บริษัท	แอดวานซ์	ดาต้าเน็ทเวอร์ค		
คอมมิวนิเคช่ันส์	จ�ากัด	(เอดีซี)1)	51.00%

บริษัท	แอดวานซ์	เอ็มเปย์	จ�ากัด	
(เอเอ็มพี)	 	 99.99%

บริษัท	แรบบิท	ไลน์	เพย์	จ�ากัด	
(อาร์แอลพี)	 	 33.33%

บริษัท	แอดวานซ์	คอนแท็คเซ็นเตอร์	จ�ากัด

(เอซีซี)	 	 99.99%

บริษัท	แอดวานซ์	เมจิคการ์ด	จ�ากัด

(เอเอ็มซี)	 	 99.99%

บริษัท	เอไอเอ็น	โกลบอลคอม	จ�ากัด

(เอไอเอ็น)	 	 99.99%

บริษัท	แอดวานซ์	ดิจิทัล	ดิสทรบิิวชั่น	จ�ากัด

(เอดีดี)	 	 99.99%

บริษัท	แอดวานซ์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

(เอบีเอ็น)	 	 99.99%

บริษัท	อมตะ	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

(เอเอ็น)	 	 60.00%

บริษัท	อินฟอร์เมช่ัน	ไฮเวย์	จ�ากัด

(ไอเอช)	 	 29.00%

บริษัท	สห	แอดวานซ์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

(เอสเอเอ็น)	 	 70.00%

บริษัท	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

(เอสบีเอ็น)	 	 99.99%

บริษัท	ไวร์เลส	ดีไวซ์	ซัพพลาย	จ�ากัด

(ดับบลิวดีเอส)	 	 99.99%

บริษัท	ดิจิทัล	เกมส์	อินเตอร์เนชั่นแนล		
พีทีอี	แอลทีดี	(ดีจีไอ)	 	 33.33%

บริษัท	ไมโม่เทค	จ�ากัด

(เอ็มเอ็มที)	 	 99.99%

บริษัท	แฟกซ์	ไลท์	จ�ากัด

(เอฟเอ็กซ์แอล)	 	 99.98%

บริษัท	เลิร์นดิ	จ�ากัด

(แอลดีไอ)	 	 99.99%

บริษัท	ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์	จ�ากัด

(ซีแอลเอช)	 	 10.00%

บริษัท	บริดจ์	โมบาย	พีทีอี	แอลทีดี

(บีเอ็มบี)	 	 10.00%

หมายเหตุ:

1)	 สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี	ที่เหลืออีกร้อยละ	49	ถือโดยบุคคลท่ีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

กัน,	โดย	ณ	ส้ินปี	2563	อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

2)	 บริษัทย่อย,	บริษัทย่อยโดยอ้อม,	บริษัทที่เข้าร่วมลงทุน
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน  : 4,997,459,800 บาท ประกอบด้วย
   หุ้นสามัญจ�านวน 4,997,459,800 หุ้น 
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนท่ีออกและชำาระแล้ว  : 2,973,554,313 บาท ประกอบด้วย 
   หุ้นสามัญจ�านวน 2,973,554,313 หุ้น 
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิ ในการ 
 ได้รับเงินปันผล) 

จำานวนทุนจดทะเบียน 
และทุนชำาระแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น) สัดส่วน 
การถือหุ้น (%)

1. บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน) 1,202,712,000 40.45

2. Singtel	Strategic	Investments	Pte.	Ltd. 693,359,000 23.32

3. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด1)	 205,042,850 6.90

4. ส�านักงานประกันสังคม 78,504,300 2.64

5. South	East	Asia	UK	(Type	C)	Nominee	Limited 74,506,231 2.51

6. State	Street	Bank	Europe	Limited 54,536,602 1.83

7. GIC	Private	Limited 23,162,400 0.78

8. The	Bank	of	New	York	Mellon 17,781,552 0.60

9. State	Street	Bank	And	Trust	Company 17,438,843 0.59

10. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 13,706,700 0.46

รวม 2,380,750,478 80.06

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

ณ		20	สิงหาคม	2563	มีดังน้ี

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหน่วย NVDR สัดส่วนการ
การถือหน่วย (%)

1. STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY 30,803,680 1.04

2. STATE	STREET	EUROPE	LIMITED	 28,225,929 0.95

3. SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 28,212,019 0.95

รวม 87,241,628 2.93

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัท 
 1. บมจ. อนิทชั โฮลดิ้งส์ ถอืหุน้ในบริษทัร้อยละ 40.45 โดยผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 รายแรก ของบมจ. อนิทชั โฮลดิ้งส์ ไดแ้ก่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น) สัดส่วน 
การถือหุ้น (%)

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

2. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	2) 517,091,460 16.13

3. บริษัท	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	3) 256,287,400 7.99	4)

4. THE	HONGKONG	AND	SHANGHAI	BANKING	

CORPORATION	LIMITED		

166,753,460 5.20

5. SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED		 75,690,674 2.36

6. ส�านักงานประกันสังคม		 42,600,100 1.33

7. THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON 31,483,300 0.98

8. STATE	STREET	EUROPE	LIMITED	 31,364,584 0.98

9. นายเพิ่มศักดิ์	เก่งมานะ 30,023,100 0.94

10. กองทุนเปิด	กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 26,230,400 0.82

หมายเหตุ:

1)	 Singtel	Global	Investment	Pte.	Ltd.	เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	Singapore	Telecommunications	Ltd.	ถือหุ้นโดย	Temasek	Holdings	(Private)	Ltd.		

ร้อยละ	49.81	(ท่ีมา	:	Singapore	Telecommunications	Ltd.	/	Annual	Report	2020)

2)	 สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	ได้ในเว็บไซต์	www.set.or.th.

3)	 และ		4)		บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)		

ทั้งน้ี	บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จ	ีดีเวลลอปเมนท์	ได้รายงานแบบ	246-2	ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ว่าได้เข้าถือหุ้นสามัญของบริษัท	

ณ	วันท่ี	28	มกราคม	2564	เป็นจ�านวน	480,976,414	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	15	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท
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 2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. ถือหุ้นในบริษัททางตรงร้อยละ 23.32 โดยผู้ถือหุ้นของ Singtel 
Strategic Investments Pte. Ltd. ได้แก ่

(ค) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงาน 
ของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

 - ไม่มี –

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วน 
การถือหุ้น (%)

Singtel	Asian	Investments	Pte.	Ltd.	* 100.00

	 *	Singtel	Asian	Investments	Pte.	Ltd.	ถือหุ้นโดย	Singapore	Telecommunications	Limited	ในอัตราร้อยละ	100	(ท่ีมา:	Accounting	and	Corporate	

Regulatory	Authority	(ARCA),	Singapore	ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2563)

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

เอไอเอสมีผู ้ ถือหุ ้นหลัก คือ บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส ์  
จ�ากัด (มหาชน) และ Singtel Strategic Investments 
Pte. Ltd. โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม  
ส่ือ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน 
(Holding Company) รวมถึงเข้าลงทุนผ่านบริษัท 
ร่วมลงทุน (Venture Capital) และ Singtel Strategic 
Investments Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน 
ในธุรกิจโทรคมนาคมท่ัวโลก โดยผู้ถือหุ้นหลักทั้งสองราย 
มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงาน 
ของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท 

Singtel เป็นผู้ถือหุ ้นที่มีประสบการณ์ยาวนานในการ
ด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคมในหลากหลายตลาดโดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชีย สามารถช่วยส่งเสริมการท�าธุรกิจของ
เอไอเอสในประเทศให้มีมุมมองที่กว้างข้ึนและก้าวทัน 
ต่อการเปล่ียนแปลงในตลาดโลกได้ดย่ิีงขึ้น ในขณะเดยีวกนั
ก็มีธุรกิจที่ส่งเสริมกันและกัน ได้แก่ ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส
ส�าหรับลูกค้าทัว่ไปและลูกค้าองค์กร เช่น VIA แพลตฟอร์ม
กระเป๋าเงินอเิล็กทรอนกิส์ข้ามประเทศ, การให้บริการโซลูช่ัน 

ป้องกันภัยคุกคามจากนอกองค์กร (Cyber security 
solution) เป ็นต ้น ซึ่งธุรกิจดิจิทัลเซอร ์ วิสเหล ่าน้ี 
มีความจ�าเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือในระดับภูมิภาค
ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กันและกัน และสามารถ
ที่จะขยายฐานลูกค้าให้เติบโตได้ดี 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) มีการลงทุน 
ในธรุกจิร่วมลงทนุ (Corporate Venture Capital) ภายใต้ 
โครงการ InVent ซ่ึงเน ้นลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ 
ในธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องกับโทรคมนาคม ส่ือ เทคโนโลยี 
และดิจิทัล ซ่ึงมีส ่วนช ่วยส ่ง เสริมให ้ กับธุรกิจของ 
เอไอเอสด้วย โดยเอไอเอสก็มีโครงการ AIS The Startup 
ซ่ึงมุ ่งเน ้นบ่มเพาะให้การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษา 
กับธุรกิจสตาร ์ทอัพ (Incubator) ซ่ึงสตาร ์ทอัพ 
ที่เอไอเอสบ่มเพาะก็มีโอกาสที่จะขยายตลาดและเติบโต
ไปในต่างประเทศผ่านการสนับสนุนจากทั้งจากอินทัช
และ Singtel 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล หุ้นกู้

เอไอเอสมีนโยบายจ่ายเงินป ันผลไม ่ต�่ากว ่าร ้อยละ 70 ของก�าไรสุทธ ิ
ตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้นปีละ  
2 คร้ัง การจ่ายเงินปันผลคร้ังแรกจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทในงวดคร่ึงปีแรก และการจ่ายเงินปันผลคร้ังที่สองจะพิจารณาจาก 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทในงวดคร่ึงปีหลัง ซ่ึงจ�านวนเงินปันผลรวมประจ�าป ี
จะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ ้นกู ้รวม 7 ชุด ที่ยัง
ไม่ครบก�าหนดไถ่ถอน ภายใต้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด  
และซ้ือขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
หุ้นกู้ของบริษัทมีอายุระหว่าง 7 ปี ถึง 10 ปี โดยครบก�าหนดในช่วงปี 2564 
ถึงปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีอยู่ระหว่างร้อยละ 2.51 ถึง 4.94 ต่อปี ยอด
หุ ้นกู ้คงค้างรวมท้ังส้ิน 32,414 ล้านบาท หุ ้นกู ้ของบริษัทฯ ได้รับการจัด 
อันดับความน่าเช่ือถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ประกาศ 
คงอันดับความน่าเชื่อถือของหุ ้นกู ้ที่  AA+(tha) ในการทบทวนอันดับ 
ความน่าเชื่อถือประจ�าปี 2563 เรทติ้งส์ AA+ (tha) อยู่ในกลุ่มตราสารหน้ี 
ระดับน่าลงทุน มีความเส่ียงต�่ามากและมีความสามารถในการช�าระหนี้สูงมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 18

ส�าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจจัยส�าคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยน้ันๆ 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณีจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน  
รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือ 
บริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏ 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด 2559 2560 2561 2562 2563

การจ่ายเงินปันผล	(บาท	:	หุ้น) 10.08 7.08 7.08 7.34 6.92

1.	เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรก 5.79 3.51 3.78 3.78 3.24

2.	เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลัง 4.29 3.57 3.30 3.56 3.68

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 10.31 10.12 9.98 10.49 9.23

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ 98% 70% 71% 70% 75%

หมายเหตุ:	ข้อมูลในปี	2559		จ่ายตามนโยบายเดิมทื่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	100	แต่ต้ังแต่ปี	2560	จ่ายตามนโยบายปันผลใหม่ท่ีไม่ต�่ากว่าร้อยละ	70

ตั๋วแลกเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไม่มียอดคงค้าง
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณแอเลน ลิว ยง เคียง ประธาน คุณเฆราร์โด 
ซี. อบลาซา จูเนียร์ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ และคุณเอนก พนาอภิชน กรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 13 คร้ัง ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ของตน 
ตามขอบเขตอ�านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระส�าคัญของการปฎิบัติหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
1. พิจารณาทบทวนและเห็นชอบทิศทางการด�าเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้างการบริหาร แผนธุรกิจและ 

งบประมาณประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ตดิตามผลการด�าเนินงานทางการเงินและผลการด�าเนนิงานของบริษัท และน�าเสนอรายงานดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษัท
3. พิจารณา ให้ความเห็น และเห็นชอบการจ่ายเงินปันผล การลงทุนในธุรกิจใหม่ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดเตรียมรายงานคณะกรรมการบริหารประจ�าปี 2563 และเปิดเผยในรายงานฉบับนี้

นายแอเลน ลิว ยง เคียง
ประธานกรรมการบริหาร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา	มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
2561* 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้รวมจากการให้บริการ 144,005 84.3 150,129 83.0 143,316 82.9

1.1	รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	 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

1.4	รายรับค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ 10,576 2.8 13,557 7.5 13,722 7.9

2. รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ 25,851 15.7 30,765 17.0 29,574 17.1

รายได้รวม 169,856 100.0 180,894 100.0 172,890 100.0

*ผลประกอบการที่แสดงในปี	2561	ไม่รวมผลของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่	15	(TFRS15)	
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจหลักของเอไอเอส	สามารถแบ่งได้เป็น	3	ส่วนดังต่อไปนี	้

 บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบเติมเงิน 
และรายเดือน บนโครงข่ายเทคโนโลยี 
5G/4G/3G/2G

 การจ�าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
และอุปกรณ์ ไอทีเกี่ยวเน่ืองกับการส่ือสาร

 บริการโรมมิง่และโทรออกต่างประเทศ

 บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี 
ไฟเบอร์ส�าหรับลูกค้าครัวเรือนท่ัวไป
และส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย

วิดีโอแพลตฟอร์ม Internet of Things

แพลตฟอร์มอื่นๆบริการส�าหรับ
ลูกค้าองค์กร

ธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือ

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส
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1. ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงเอไอเอสให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผ่านโครงข่าย 5G, 4G, 3G และ 2G โดยได้รับ 
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมที่ ได้รับอนุญาตจาก 
กสทช. ปัจจุบันเอไอเอสมีคลื่นความถ่ีให้บริการรวมท้ังส้ิน 220 เมกะเฮิรตซ์ 
ซ่ึงประกอบด้วยคลื่นความถ่ีย่าน 2600, 2100, 1800, และ 900 เมกะเฮิรตซ์ 
นอกจากนี้ เอไอเอสได้รับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จ�านวน 
30 เมกะเฮิรตซ์ โดยคล่ืนความถ่ีชุดน้ีจะทยอยเร่ิมรับมอบในช่วงต้นปี 2564 
หรือจนกว่า กสทช. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น และได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ี 
ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์จ�านวน 1,200 เมกะเฮริตซ์ ซ่ึงมีก�าหนดการรับมอบใบอนญุาต 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ในปัจจุบนัโครงข่ายของเอไอเอสครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร โดยในปี 
2563 ผ่านมาเอไอเอสได้เร่ิมให้บริการโครงข่าย 5G ด้วยสถานีฐานกว่า 4,700 
แห่ง ครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ 16 ของประเทศ และกว่าร้อยละ 60 ของ
ประชากรในกรุงเทพ และเปิดให้บริการ 5G ในพื้นท่ีส�าคัญใน 77 จังหวัดของ
ประเทศไทย ท้ังนี้ได้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 60 ของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของใบอนญุาตของคล่ืน 2600 เมกะเฮริตซ์

คอนเทนต์ระดับโลกเพื่อให้ลูกค้ารับชมภาพยนตร์ กีฬา ความบันเทิงผ่านกล่อง 
AIS PLAYBOX และมุง่น�าเสนอครบทุกบริการในแพก็เกจเดยีวทัง้อนิเทอร์เนต็บ้าน  
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับชมคอนเทนท์ระดับโลก และการ
ใช้งาน AIS Super WiFi แบบไม่จ�ากัด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่  
www.ais.co.th/fibre นอกจากน้ี เอไอเอสได้เร่ิมให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
แบบประจ�าท่ี (Fixed Wireless Access - FWA) โดยอาศัยเทคโนโลยี 5G  
ซ่ึงมีจุดเด่นที่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ซ่ึงสายไฟเบอร์
เข้าถึงได้ยาก อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต้ัง โดยสามารถ 
ให้บริการในบริเวณพื้นท่ีให้บริการของโครงข่าย 5G 

เอไอเอสให้บริการทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ในรูปแบบ
บริการรายเดอืนและระบบเติมเงิน ปัจจุบนัเอไอเอสมีฐานลูกค้ากว่า 41 ล้านเลขหมาย 
ทั่วประเทศ เป็นลูกค้าระบบรายเดือน 10 ล้านเลขหมาย และระบบเติมเงิน 31 
ล้านเลขหมาย โดยปีน้ี เอไอเอสได้เปิดให้บริการซิมโทรศัพท์เคล่ือนที่รายเดือน 
แบบออนไลน์ครบวงจรภายใต้แบรนด์ GOMO เพื่อท�าตลาดในกลุ่มลูกค้า 
เจเนอเรช่ันใหม่ท่ีเน้นการใช้งานและรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูล 
เก่ียวกับ GOMO สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก https://gomo.th

เอไอเอสได้เร่ิมให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ภายใต้แบรนด์ เอไอเอส 
ไฟเบอร์ ในปี 2558 ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ (ใยแก้วน�าแสง) ซ่ึงเป็นการต่อยอด 
ธุรกิจจากโครงสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ท่ีมีอยู ่บนธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
ท�าให้เอไอเอส ไฟเบอร์ สามารถขยายโครงขยายได้อย่างรวดเร็ว โดย 
ในป ี  2563 ได ้ขยายพื้น ท่ี ให ้บริการครอบคลุมกว ่า 8 ล ้านครัวเ รือน 
ในท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ และมีจ�านวนผู ้ใช้บริการกว่า 1.3 ล้านราย  
โดยในปีที่ผ่านมา เอไอเอส ไฟเบอร์ ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าในคุณภาพ
ของบริการเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด โดยน�าเสนอ
บริการ Speed Toggle ซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถปรับเปล่ียนความเร็วของ 
การดาวน์โหลด และอัพโหลดได้เองตามความต้องการผ่านออนไลน์ นอกจากนี้  
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้ครอบคลุมทัว่พื้นท่ีทุกห้องภายในบ้านซ่ึงมขีนาดใหญ่ 
เอไอเอส ไฟเบอร์ ได้น�าเสนอเทคโนโลยีเช่ือมต่อไร้สายโดยมีอุปกรณ์ MESH  
WiFi ซ่ึงสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุดถึง 8 ตัวในการสร้างเครือข่ายในบ้าน  
นอกเหนือจากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านไฟเบอร์แล้ว เอไอเอส ไฟเบอร์ ให้บริการ
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3. ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส

เอไอเอสมุ ่งมั่นพัฒนาบริการด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในช่วงที่ผู ้บริโภคได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 และมี
ความต้องการใช้บริการด้านดิจทิัลเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal ดังนั้น 
เอไอเอส ในฐานะท่ีเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซ่ึงมีความพร้อม 
ในการน�าเทคโนโลยีโครงข่าย 5G เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลต่างๆ และส่งมอบ 
ประสบการณ์และให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นการ
พัฒนาบริการต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรกับคู่ค้าที่มีความเช่ียวชาญ 
ในบริการแต่ละประเภท ท้ังน้ี ธรุกจิดจิิทลัเซอร์วิสของเอไอเอสเน้นใน 5 ด้าน ดงัน้ี

 วิดีโอแพลตฟอร์ม
 เอไอเอสให้บริการโทรทัศน์, วิดีโอ และความบันเทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ 

ละคร เพลง คาราโอเกะ เกมส์ และอีสปอร์ต ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY 
บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและแทบ็เล็ต อกีท้ังในรูปแบบผ่านกล่อง AIS PLAYBOX 
ส�าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านผ่านบริการเอไอเอส ไฟเบอร์

 ด้วยความร่วมมือ ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เอไอเอสให้บริการ OTT (over-
the-top) ที่มีความหลากหลายของคอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์ และซีรีส์
ฮอลลวู้ีด ผ่าน Netflix, รายการและซีรีส์เกาหลีผ่าน ViU, กีฬาบาสเก็ตบอล 
ระดับโลก NBA รวมถึงช่องฟรีทีวี (Free TV) ช่องดิจิทัลและดาวเทียม 
ทั้งในรูปแบบของการถ่ายทอดสดและแบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video 
On-Demand) ที่ทางเอไอเอสคัดสรรมาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมตามความ
ต้องการผ่านทั้งแพลตฟอร์ม AIS PLAY และ PLAYBOX 

 นอกจากนี้ เอไอเอสต่อยอดการรับชมคอนแทนต์ในรูปแบบใหม่ด้วย
เทคโนโลยี 5G ผ่านแอพพลิเคช่ัน AIS 5G AR/VR โดยน�าความสามารถ
ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงด้วยความหน่วงท่ีต�่าของเทคโนโลยี 5G  
มาเสริมประสบการณ์โลกเสมือนจริงเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต 
โดยมีรูปแบบคอนเทนต์ 4 ประเภท ได้แก่ 
1.	Star	Dating	&	music – ให้ลูกค้าเอไอเอสได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ตัวเอง

ช่ืนชอบผ่านโลกเสมือนจริง 
2.	Travel – ประสบการณ์ท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.	Wellness – คอนเทนต์แนะน�าการออกก�าลังกายเสมือนจริง 
4.	Education – ส่งเสริมความรู้เชิงประวัติศาสตร์และความเป็นมา 

ของสถานท่ีส�าคัญในประเทศไทย 

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

 คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์สำาหรับองค์กร
 เพื่อช่วยขับเคล่ือนให้การด�าเนินงานด้านไอทีขององค์กรต่างๆ เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองหลังจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึง
การเตรียมความพร้อมสู่การท�าธรุกจิยุคดจิิตัล (Digital Transformation) 
เอไอเอส ผู้ให้บริการ Cloud ครบวงจรได้พัฒนาโซลูช่ันคลาวด์และดาต้า
เซ็นเตอร์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม 
ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน 
อาทิ IBM, คลาวด์เดียน (Cloudian), Microsoft เพื่อเสริมศักยภาพ 
ในการ ให้บริการที่หลากหลาย อาทิ 
• บริการ Cloud Managed Services เพื่อให้ค�าปรึกษา ติดตั้ง และ

ย้ายระบบเดิมขึ้นสู่ Cloud พร้อมมอนิเตอร์ระบบแบบ remote ทุกวัน 
ตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อความต่อเน่ืองของการท�าธุรกิจ (Business 
Continuity Plan) 

• บริการ Microsoft Licensing Solution Provider เพื่อน�าโซลูชัน
ดิจิตอล เช่น Modern Workplace, Azure เพื่อขีดความสามารถ 
ให้กับภาคองค์กรธุรกิจในทุกระดับ 
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 ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ • บริการ Enterprise Object Storage บริการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ ่
นอกสถานท่ีหรือ Off-Site Backup Storage เพื่อให้พร้อมใช้
เป็นระยะเวลานานระดับ 5 ปีหรือ 10 ปี และเพื่อลดต้นทุนการดูแล  
การจัดหา และการดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นบริการ 
ที่ช ่วยตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล 
ที่มีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างมากในยุคดิจิตัล 

 นอกจากนี้ เอไอเอส (ซีเอสแอล) ยังได้รับรางวัล 2020 Thailand Data 
Center Competitive Strategy Innovation and Leadership จาก 
Frost & Sullivan ในการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แก่ลูกค้าองค์กร 
ด้วยจ�านวนดาต้าเซ็นเตอร์ท่ีมีให้เลือกใช้บริการได้ท่ัวประเทศ และคุณภาพ
การให้บริการจากการรับรองมาตรฐานระดับโลกที่ดีที่สุด 

 

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

 เอ ไอ เอส ยังคงพลักดันนโยบายภาครัฐ ท่ี เน ้น เ ร่ืองการพัฒนา 
โครงสร ้ า งพื้นฐานของระบบการช� า ร ะ เ งินแบบอิ เ ล็กทรอนิกส ์  
(National e-Payment) เพื่อสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)  
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีการจับมือกับคู ่ค ้าท้ังในและต่างประเทศ 
ขยายบริการช�าระเงินผ่านมือถือข้ามประเทศ (Cross border mobile 
payment) ให้บริการในเอเชียโดยลูกค้าที่เดินทางไปต่างประเทศสามารถ
ช�าระเงินผ่าน e-wallet ด้วยสกุลเงินของประเทศตัวเอง และไม่ต้อง 
กังวลกับอัตราแลกเปล่ียนหรือการถือเงินสดระหว่างเดินทาง

 นอกจากนี้ เอไอเอสให้บริการด้านแพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงิน 
บนมือถือ (Mobile Money) แก่ทั้งลูกค้าองค์กรผ่านบริษัท mPAY  
(B2B) และแก่ลูกค้าทั่วไป (B2C) ผ่านการลงทุนในบริษัทร่วมค้า แรบบิท  
ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) โดยการให้บริการลูกค้าองค์กร mPAY 
เน้นน�าเสนอแพลตฟอร์มการช�าระเงินแบบครบวงจร เพือ่ให้ธุรกิจองค์กร
สามารถมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับรับช�าระสินค้าและบริการ 
จากลูกค้า โดยไม่ต้องลงทุนในระบบหรือขอใบอนุญาตการด�าเนินงาน
ด้วยตนเอง

 ท้ังนี ้สามารถดรูายละเอยีดเพิ่มเติมได้ท่ี www.ais.co.th/mPAY/gateway

 เอไอเอสเสริมความแข็งแกร่งด้านการให้บริการ IoT อย่างต่อเน่ือง  
ด้วย Ecosystem ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้า จนถึงปลายน�้า ทั้งการ 
พัฒนาอุปกรณ์ การวางโครงสร้างเครือข่าย การพัฒนาแพลตฟอร์ม 
และแอพพลิเคช่ัน สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้าน IoT ผ่านโครงการ 
AIS IoT Alliance Program (AIAP) และ AIS Playground ร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตร 
ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโซลูชัน่ทีส่ามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับ
ภาคธุรกิจจริงของไทย อาทิ ภาคการขนส่งและโลจิสติก, อสังหาริมทรัพย์, 
ภาคการเงิน และ สมาร์ทซิต้ี

 เครือข่าย IoT ของเอไอเอส ได้รับการยอมรับในเรื่องของความครอบคลุม 
ความหลากหลายของเทคโนโลยี ทีส่ามารถรองรับความตอ้งการ และรูปแบบ
การใช้งานที่แตกต่างกัน ท้ังโครงข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง อาทิ 3G/4G 
และเครือข่าย NB-IoT ท่ีใช้พลังงานต�่า ซึ่งมีจ�านวนการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน 
ส�าหรับภาคธุรกิจมากกว่า 9 แสนอุปกรณ์ โดยในปี 2563 นี้ เอไอเอส 
ได้เร่ิมให้บริการ 5G ซ่ึงเป็นก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการ
ใช้งาน IoT ส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยจุดเด่นของเทคโนโลยี 5G ซ่ึงมี
เสถยีรภาพสูง มคีวามหน่วงต�า่ รองรับอุปกรณ์จ�านวนมาก จึงสามารถท�าให้
อุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลต่างๆ ในโรงงานแห่งอนาคต อาทิ หุ่นยนต์ แขนกล  

 IoT หรือ Internet of Things
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รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดรน สามารถท�างานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเอไอเอสได้พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
ช้ันน�าหลายแห่ง อาทิ อมตะ, ดับบลิวเอชเอ, สหพัฒน์, บางกระดี เป็นต้น 
เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อม 5G ส�าหรบัรองรับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต 

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

 นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการด้าน IoT ส�าหรับ
ธุรกิจได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/iot

 แพลตฟอร์มอื่นๆ
 ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
 เอไอเอสน�าประสบการณ์การดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์จาก 

การป้องกันข้อมูลของลูกค้าเอไอเอสที่มีมากกว่า 40 ล้านราย มาเสริม
ความปลอดภัยให้กับลูกค้าองค์กร เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่จ�าเป็นต้อง
ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในยุคดิจิตอล และ
เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีได้เร่ิม
มีผลบังคับใช้ในปี 2563

และครบวงจร ต้ังแต่การปกป้องอุปกรณ์ปลายทาง เครือข่าย คลาวด์  
รวมถึงการเข้าตรวจสอบความเส่ียงและให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าด้วย

 AIS จึงได้รวบรวมบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่างๆ ไว้ภายใต้
ช่ือ AIS Cyber Secure และเปิดตัวศูนย์ CSOC ซ่ึงใช้เทคโนโลยี บุคลากร 
และกระบวนการเดียวกันกับท่ีดูแลระบบของเอไอเอส รวมถึงบริการจาก
พันธมิตรผู้ช�านาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เฉพาะด้านอีกมากมาย

 นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ส�าหรับธุรกิจ ได้จากเว็บไซต์ https://business.ais.co.th/
solution/security.html

 ไอซีที โซลูช่ัน 
 จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ส ่งผลให้การท�างาน 

ในรูปแบบเดิมๆ เปล่ียนไป และองค์กรต้องปรับเปล่ียนการด�าเนินธุรกิจ 
โดยกระแส New normal เป็นตัวเร่งให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเร็วขึน้ ซีเอสแอล 
ได้ใช้ความเช่ียวชาญและการบริหารจัดการโครงการไอซีทีเพื่อน�าเสนอ 
ไอซีทีโซลูชันให้แก่ลูกค้าองค์กร ด้วยความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ 
ให้สอดคล้องกับยุค New normal ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต  
การขนส่ง การจัดจ�าหน่าย อีกทั้งยังตอบโจทย์สถาบันการศึกษาและหน่วย
งานของรัฐในยุคดิจิทัลอีกด้วย โดยได้มุ่งเน้นโซลูช่ันที่ตอบโจทย์ Digital 
workplace ทั้ง Network infrastructure รวมถึง WiFi solution และ
ความปลอดภัยในการเชือ่มต่อ เพื่อรองรับการท�างานได้ทกุที ่ผ่านอุปกรณ์
ที่หลากหลาย 

 ด้วยลักษณะธุรกิจของเอไอเอสเองท่ีต้องรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
จ�านวนมากอยู่ตลอดเวลา เอไอเอสจึงมีศูนย์ Cyber Security Operation 
Center ท่ีมีมาตรฐานสูง สามารถตอบสนองต่อเหตกุารณ์ได้อย่างทนัท่วงที  
และบุคลากรท่ีมีความช�านาญดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึงพันธมิตร 
ผู้ช�านาญด้านความปลอดภัยระดับโลกอย่าง Trustwave และอื่นๆ ท�าให้
เอไอเอส สามารถให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย
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 ส�าหรับธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบท่ีจาก COVID-19 และต้องการชะลอแผน 
การลงทุนเพ่ิมเติมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนโยบายมุ่งเน้นดูแลรักษา
ระบบไอทีและอุปกรณ์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ทางซีเอสแอล 
มีบริการ Managed service ครบวงจร ท่ีให้บริการครอบคลุมต้ังแต่ 
ตรวจสอบปัญหา แก้ไข และมีอุปกรณ์ทดแทนเม่ืออุปกรณ์เสยี เพื่อลดภาระ
การดูแลระบบไอทีของลูกค้าในระยะยาว

 นอกจากนี้ ซี เอสแอลยังได ้พัฒนาความร ่วมกับพันธมิตรและคู ่ค ้า  
โดยรับการยกระดับความร่วมมือจากพันธมิตรและคู่ค้าต่างๆ ในระดับ 
ที่สูงข้ึน อาทิ Cisco Gold partner, Dell Platinum partner, Fortinet 
Expert partner เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันให้แก่ลูกค้าองค์กร และเสริม 
ความแขง็แกร่งทัง้ด้านการออกแบบโซลูช่ัน การส่งมอบ และการให้บริการหลัง
การขาย ด้วยทีมงานท่ีผ่านการสอบรบัรองตามมาตรฐานของคู่ค้าระดบัโลก

 บริการสำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 เอไอเอสส่งเสริมและสนับสนนุธรุกจิภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หรือ SME ด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SME  
การใช้งานทีง่่าย สะดวก รวดเร็ว มผีูช้�านาญการให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ  
ตัง้แต่บริการโทรศพัท์เคล่ือนทีส่�าหรับธรุกจิทีเ่น้นการตดิต่อส่ือสาร, บริการ
ส�าหรับธุรกิจออนไลน์, บริการเอไอเอสไฟเบอร์ส�าหรับ SME, บริการ
ดิจิตอลมาร์เก็ตต้ิง, บริการโซลูช่ันด้าน IoT และบริการซอฟท์แวร์ส�าหรับ
การประกอบธุรกิจ เป็นต้น

 

 นอกจากนี้ เอไอเอส ยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษส�าหรับลูกค้า SME นิติบุคคล
โดยเฉพาะ ภายใต้โครงการ AIS Biz Up โดยให้สิทธิประโยชน์ท่ีค�านึงถึง 
ความต้องการเฉพาะกลุ ่มเพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของธุรกิจ 
และคนท�างาน รวมทั้งสนับสนุนการท�างานในองค์กร โดยผนวกสินค้า
และบริการจากเอไอเอส, partners ที่ให้สินค้าและบริการเกี่ยวกับการ 
ท�าธุรกิจ โดยมีส่วนลดจากธุรกิจช้ันน�า, การทดลองใช้บริการฟรีหรือรับ 
สิทธิราคาพิเศษ, และการให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ส�าหรับคนท�าธุรกิจ 

 
 นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการส�าหรับ SME ได้จาก

เว็บไซต์ http://business.ais.co.th/sme/ และ Biz Up ได้จาก https://
business.ais.co.th/bizup/

 ดิจิทัลมาร์เก็ตต้ิง
 ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท เอดี เวนเจอร์ และ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย  

(ในเครือบริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส) ที่มี 
ความสามารถในด้านการท�าสื่อโฆษณาออนไลน์ เอไอเอสได้น�าจุดแข็ง 
บริการด้านมือถือท่ีมีฐานลูกค้ากว ่า 42 ล ้านราย ให ้บริการด้าน 
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับ 
ลูกค้าองค์กรในการเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยมีแพลตฟอร์ม
การส่งข้อความส้ัน (SMS) ที่สามารถเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย (Location 
base) และแพลตฟอร์มเครือข่ายโฆษณาในไทย (THAN: Thailand Ads 
Network) ท่ีรวบรวมพื้นที่โฆษณาจากเว็บไซต์ยอดนิยมสูงสุดจ�านวน  
100 เว็บของไทย ซ่ึงสามารถให้บริการได้หลากหลาย ตั้งแต่การสร้าง
คอนเทนท์รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า (Digital Content 
Creation) การสร้างเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ันบนมือถือ (Website & 
Mobile Application Development) การดูแลบริหารจัดการสื่อสังคม
ออนไลน์ในนามลูกค้าองค์กร (Social Media Management) การวางแผน
ส่ือโฆษณาดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ ได้ผลตอบรับสูงสุด (Digital Advertising 
Media Management) รวมถึงการรับท�ากิจกรรมทางการตลาดให้แบบ
ครบวงจร (Turnkey Marketing Campaign Solutions) 
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การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่ายและบริการ

เอไอเอสมีช่องทางการจ�าหน่ายและบริการแบ่งเป็น	5	ประเภทหลัก	ดังต่อไปน้ี

1. เอไอเอส ช็อป เป็นศูนย์บริการท่ีบริหารโดยเอไอเอสและตัวแทนจ�าหน่าย
ที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการรวมกว่า 201 สาขา มีการจัดจ�าหน่ายสินค้า
และบริการ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครอบคลุมที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทาง
ท้ังหมด เน้นการจ�าหน่ายให้ลูกค้าในเขตเมืองท่ีมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น 
และเป็นศูนย์บริการท่ีเน้นการสร้างภาพลักษณ์แก่สินค้าและบริการของเอไอเอส

2. ตัวแทนจำาหน่าย เอไอเอสได้ร่วมมือกับตัวแทนจ�าหน่ายหลากหลายประเภท 
เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายในพื้นท่ีทั่วประเทศ ได้แก่ ตัวแทน
จ�าหน่าย “เอไอเอส เทเลวิซ” (AIS Telewiz) ซ่ึงมกีว่า 404 สาขา ซึง่มีศกัยภาพสูง 
ในพื้นท่ีตวัเมืองและให้บริการในภาพลกัษณ์ของแบรนด์เอไอเอส, ตัวแทนจ�าหน่าย 
“เอไอเอส บัดดี้” กว่า 1,158 สาขา ท่ีเข้าถึงพื้นท่ีในระดับอ�าเภอและต�าบล  
และตัวแทนจ�าหน่ายค้าปลีกรายย่อยอื่นๆ รวมไปถึงกลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย 
ประเภทห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ กลุ่มเจมาร์ท  
กลุ่มทีจีโฟน และกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล

3. ตัวแทนค้าส่ง เอไอเอสได้แต่งต้ังตัวแทนค้าส่ง (Advance distribution 
partnership - ADP) เพื่อช่วยในการกระจายสินค้าทัง้ซิมการ์ดและโทรศพัท์มอื
ถือให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย ซ่ึงมีจ�านวนมากกว่า 16,000 ร้านค้าทั่วประเทศ 
ได้อย่างคล่องตัวย่ิงขึ้น

4. การจำาหน่ายตรง (Direct Sales and Telesales) เป็นช่องทางการจ�าหน่าย
ที่เน้นกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน โดยเป็นช่องทางท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดจ�าหน่ายให้สามารถน�าเสนอสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และบริการได้ตรง 
ถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การออกบูธจ�าหน่ายหรือการจัดกิจกรรมในพื้นท่ี 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเคร่ืองมือส่งเสริมการขายผ่านการใช้แอปพลิเคช่ัน 
“AIS Easy App” ท�าให้ทีมงานสามารถขายสินค้าและบริการ จดทะเบียน และ
บริการอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าได้ทันที ช่วยให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
นอกจากน้ีในปีที่ผ่านมาได้เพิ่มช่องทาง Telesale ในการบริการตรงถึงลูกค้า
ผ่านการโทรออกจากทีม Call center ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีลูกค้าเข้าถึงได้สะดวก
มากข้ึนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่การระบาดของโควิด-19

5. การจำาหน่ายและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Channel) เป็นช่องทาง 
ที่ส่งเสริมให้ลูกค้าท�ารายการได้ด้วยตนเอง (Self-Service) ได้แก่ เว็บไซต์ AIS 
Online Store, แอปพลิเคช่ัน myAIS, ตู้ Kiosk, Chat and shop, Social 
commerce และ E-marketplace เป็นต้น โดยในปีท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนา 
แอปลิเคช่ัน myAIS เพื่อเป็นช่องทางการจ�าหน่ายและบริการที่สะดวกย่ิงข้ึน  
โดยเฉพาะบริการจบครบในแอปเดียวด้วย Express service ซ่ึงเปรียบเสมือน
รับบริการต่างๆ เช่นเดยีวกบัท่ีสาขาของเอไอเอส และนอกจากน้ียังให้บริการด้วย 
Aunjai ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AI ท่ีจะคอยดูแลในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัว
ให้ลกูค้า แบบ End-To-End ได้ตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากนี ้myAIS ยังมบีริการ
จ�าหน่ายซิมการ์ด และสมัครอินเทอร์เน็ตบ้านซึ่งเป็นการช่วยขยายช่องทางให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันให้สามารถสมัครใช้บริการเพิ่มเติมกับเอไอเอสได้ทันที

เอไอเอส ช็อป ตัวแทนจำาหน่าย ตัวแทนค้าส่ง การจำาหน่ายตรง ช่องทางออนไลน์
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การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าในการให้บริการด้านดิจิทัล	เอไอเอสใช้แนวคิด	

ในการบริการลูกค้า	“ท่ี 1 ดูแลด้วยใจ ให้ชีวิตดิจิทัล”	โดยผนวกทั้งความเข้าใจ
และความใส่ใจลูกค้าในรายละเอียดให้บริการที่ผสานเทคโนโลยีและการบริการ	

ด้วยพนักงาน	(Human	Touch)	เข้าด้วยกัน	โดยให้ความส�าคัญในการบริการ

ด้วยความรวดเร็ว	ความสะดวกสบาย	ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	

ความสามารถในการจัดการด้วยตนเอง	รวมท้ังบริการที่ตรงกับความต้องการ

ของแต่ละคน	(Personalization)	เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด		

โดยสร้างความแตกต่างให้กับงานบริการและเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี	

ในงานบริการ	การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด�าเนินการใน	5	ด้าน	ดังนี้

1. การให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีช่องทางหลักผ่าน 
แอปพลิเคชัน myAIS บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีทั้งระบบแอนดรอยด์ และ iOS  
ซ่ึง ณ ส้ินปี 2563 มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 20 ล้านเลขหมาย และ 
มียอดการใช้งานประจ�ามากกว่า 8 ล้านเลขหมายต่อเดือน ทั้งนี้ในปี 2563  
myAIS ได้ถูกพัฒนาจากเดิมที่ เน ้นให้บริการพื้นฐานเพื่อยกระดับสู ่  
Everyday Lifestyle Application ท่ีให้บริการได้อย่างครบถ้วน 
ด้วยคอนเซ็ปต์ “รู้ใจย่ิงกว่า พิเศษครบทุกวัน” ด้วยงานบริการท่ีเข้าถึงง่าย 
สะดวก และสิทธิพิเศษต่างๆ ท่ีใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในทุกวัน ซ่ึงมีจดุเด่น  
ได้แก่

• Express Service บริการจบครบในแอปเดยีวด้วย myAIS เปรียบเสมอืน 
รับบริการต่างๆ เช่นเดียวกับที่สาขาของเอไอเอส และนอกจากนี้ 
ยังให้บริการด้วย Aunjai ผู้ช่วยอจัฉริยะด้วยเทคโนโลย ีAI ท่ีจะคอยดแูล 
ในฐานะท่ีปรึกษาส่วนตัวให้ลูกค้า แบบ End-To-End ได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง ซ่ึงสามารถตอบค�าถามลูกค้าได้แม่นย�าถึง 84%

• Extra Personalization เพื่อน�าเสนอบริการท่ีตรงกับความ 
ต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยี Machine Learning  
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานในอดีตของลูกค้าแต่ละราย และ 
น�าเสนอแพ็กเกจท่ีเหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา 

• Exclusive Privileges บริการสิทธิพิเศษต่างๆ ให้สามารถเข้าถึง 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้นผ่านด้วยฟังก์ ช่ัน Points &  
Privileges บนแอปพลิเคชัน myAIS ท้ังการเข้าถึงข้อมูลสิทธิพิเศษ  
การสะสม AIS Points และการแลกของรางวัลต่างๆ ท้ังสินค้าและบริการ 
ของเอไอเอส และของคู่ค้า ซ่ึงสามารถท�ารายการได้ครบและจบ 
ในที่เดียว นอกจากน้ียังได้พัฒนาการสร้าง Digital Engagement  
กับผู ้ ใช ้บริการผ่านฟังช่ัน Coupon และ Game ซ่ึงดึงดูดและ 
เพิ่มความถ่ีให้ผูใ้ช้บริการเข้ามาเย่ียมชม อกีทัง้ยังมอบความสนุกสนาน
และของรางวัลต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการ 

2. สิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้าผ่าน “AIS Privileges” ซึ่งเป ็นช ่องทาง 
ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านการร่วมมือกันของเอไอเอส 
และพาร์ทเนอร์ โดยเอไอเอสยังคงมุ่งมั่นตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 
ผ่าน 7 แกน อาทิ Coffee time กับร้านกาแฟท้องถ่ินช่ือดังทั่วไทย, 
Dining time อิ่มอร่อย ร้านดงัพร้อมรับส่วนลด, Family time มคีวามสุข 
ทั้งครอบครัว, Entertaining time ชมหนังดังเข้าใหม่พร้อมส่วนลด, 
Shopping time ช้อปปิ้งสุดคุ้มในห้างและร้านดัง, Traveling time  

มอบความพิเศษให้ทุกการเดินทาง และ Lucky time 4 พอยท์ ลุ้นโชค 
กับเอไอเอส ปัจจุบันเอไอเอสมีพาร์ทเนอร์ที่ร ่วมน�าเสนอสิทธิพิเศษ 
จ�านวน 29,000 ร้านค้าทัว่ประเทศ และมีการใช้สิทธพิิเศษ 14 ล้านสทิธต่ิอปี  
นอกจากน้ี ลูกค้าสามารถน�า AIS Points ท่ีสะสมจากยอดค่าใช้บริการ  
มาแลกส ่วนลด เช ่น LINE Stickers, สิทธิ ลุ ้นรับรางวัลพิเศษ,  
แพ็กเกจโทร, อินเทอร์เน็ต, และส่วนลดค่าเคร่ืองมือถือ เป็นต้น ปัจจุบัน 
มีลูกค้าสมัครสะสม AIS Points จ�านวน 17 ล้านเลขหมาย และมียอด 
การแลกสิทธิพิเศษจ�านวน 61 ล้านสิทธิต่อปี

 ทั้ งนี้ ในป ี  2563 เอไอเอส ได ้น�า เสนอสิทธิพิเศษเพื่อ สุขภาพที่ดี  
“Well-being” เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนไทยยุค New Normal  
ที่ ใส ่ ใจดูแลสุขภาพมากย่ิงข้ึนด ้วยมีแนวคิดการป้องกันก่อนรักษา  
แทนความห่วงใยจากเอไอเอส โดยจับมือกับ กระทรวงสาธารณสุข,  
โรงพยาบาลช้ันน�า, บรษิัทประกันชีวติ, แอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ทางไกล 
ออนไลน์(Telemedicine) เพื่อให้ลูกค้าAIS สามารถเข้าถึงบริการ 
ทางการแพทย์ ได้ง่ายและสะดวกย่ิงขึ้นบนโลกดิจิทัล 
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3. โปรแกรมสิทธิพิเศษ “เอไอเอส เซเรเนด” เป็นโปรแกรมส�าหรับลูกค้าที่มียอดการใช้งานสูงรวมถึงมีระยะเวลา
ใช้บริการเอไอเอสนานตามเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยมุ่งม่ันส่งมอบงานบริการเหนือระดับ จากแนวคิด Always Exclusive,
Always on Top ท้ังน้ีเซเรเนดเป็นโปรแกรมที่เอไอเอสด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอด 16 ปี โดยมีปัจจัยการ
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหลัก 3 ปัจจัย คือ 1. ใส่ใจความต้องการของลูกค้า 2. สร้างพาร์ทเนอร์ตอบโจทย์
ความต้องการใหม่ๆ 3. น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทุกมิติ 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�าให้สามารถ
ให้บริการลูกค้าเซเรเนดจ�านวน 5.5 ล้านราย ได้ตรงตามความต้องการมากข้ึน อีกทั้งได้ยกระดับ Serenade ในยุค
เทคโนโลยี 5G ด้วย Concept “Digital Urban Lifestyle” ด้วยการเปิดตัว Serenade Club Flagship Store ซ่ึง
นอกจากจะดูแลลูกค้าอย่างครบวงจรแล้ว ยังน�าเสนอสินค้าบริการ Gadget IoT เพื่อน�าเสนอเทคโนโลยีล่าสุดในการ
ยกระดับการใช้ชีวิตของลูกค้า AIS Serenade ส�าหรับทุกเจนเนอร์เรชัน และยังจะน�ารูปแบบดังกล่าวเพื่อขยายไปยัง
เมืองหลักในทุกภูมิภาค

4. การส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึก เอไอเอสปรับเปล่ียนวิถี
การท�าการตลาดและการน�าเสนอสินค้าและบริการ โดยเน้นการ “สร้างคุณค่า” ให้กับลูกค้า โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียก
ว่า Customer Value Management (CVM) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ของลูกค้าท่ีแท้จริง และสามารถเสนอบริการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มมากย่ิงข้ึนและเพิ่มความ
พึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการของเอไอเอส

5. การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการต่างๆ ของลูกค้าผ่านหลายช่องทาง เช่น การประเมินผ่านทางโทรศัพท์
การกดให้คะแนนความพึงพอใจผ่านหน้าร้าน หรอืการสอบถามผ่านการจ้างบริษัทภายนอก โดยมีการประเมินต้ังแต่
คุณภาพงานบริการของเอไอเอสช็อป ร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย การท�ารายการผ่านตู้อัตโนมัติ รวมถึงการประเมิน
โดยวัดอัตราการบอกต่อของลูกค้า เพื่อน�าข้อมูลกลับมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผลความพึงพอใจจากการประเมินดังนี้

ผลสํารวจความพึงพอใจของลกูค�า

2561

89%2562

2563 90%

88%
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
คล่ืนความถ่ี การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบการจัดหาเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

อุปกรณ์อ่ืนๆ และบริการด้านดิจิทัล

ปัจจุบันเอไอเอสใช้งานคล่ืนความถ่ีเพือ่ให้บริการโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีรวมท้ังสิน้ 220 เมกะเฮิรตซ์ (2x60 เมกะเฮิรตซ ์
บนเทคโนโลยี FDD และ 100 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี 
TDD) โดย 190 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาต 
ที่ ได้รับจากการประมูลคล่ืนความถ่ีโดย กสทช. และ 
อกี 2x15 เมกะเฮริตซ์ อยู่ภายใต้สัญญาการเป็นพนัธมิตร 
กับทีโอที โดยมี เอดับบลิวเอ็น ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้รับ 
สิทธิในการด�าเนินงาน 

นอกจากนี ้เอดบับลิวเอน็ ยงัได้รับการจดัสรรคล่ืนความถี ่
ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จ�านวน 20 เมกะเฮิรตซ์ ซ่ึงจัดสรร 
โดย กสทช. โดยได้รับมอบใบอนุญาตเม่ือ 15 มกราคม 
2564 และเอดับบลิวเอ็นยังได้เข ้าร่วมและเป็นผู ้ชนะ 
การประ มูลคลื่ นความถี่ ย ่ าน  700  เมกะ เฮิ รตซ ์ 
จ�านวน 10 เมกะเฮิรตซ์ และ คล่ืนความถ่ีย ่าน 26  
กิกะเฮิรตซ์ จ�านวน 1200 เมกะเฮิรตซ์ ซ่ึงคล่ืนความถ่ี 
ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จากการประมูลคาดว่าจะมีก�าหนด
ระยะเวลาเร่ิมต้นการอนุญาตภายในไตรมาส 2 ปี 2564 
ส่วนคล่ืนความถ่ีย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์น้ัน มีก�าหนดการ 
รับมอบใบอนุญาตภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

โดยรายละเอียดของคลื่นความถ่ีทั้งหมดจะระบุไว ้ใน 
หัวข้อที่ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ ส่วนท่ี 1 หน้า 39

เอไอเอสมีนโยบายในการจัดหาอุปกรณ์โครงข ่าย  
โดยกระจายการส่ังซ้ือเพือ่ไม่ต้องพึ่งพิงซัพพลายเออร์
รายใดรายหนึ่งเท่าน้ัน (Multi-vendor Policy) ท�าให้ 
เอ ไอ เอสและผู ้ผลิตสามารถวางแผนการพัฒนา 
เทคโนโลยีและบริการให ้สอดคล้องกัน และช ่วยลด 
ความเส่ียงในการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ ได้ในเวลา 
ที่ก�าหนด ในการคัดเลือกผู้ผลิตอุปกรณ์ บริษัทมีการ 
จัดต้ังคณะท�างานด้านต่างๆ เพื่อประเมินความเหมาะสม 
โดยมีปัจจัยในการพิจารณาเลือกหลายประการ เช่น  
ด้านต้นทุนในการลงทุนและการด�าเนินงาน การประเมิน
คุณสมบัติด้านเทคนิค และแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี
ของผู้ผลิต เพื่อให้มัน่ใจว่าเอไอเอสจะสามารถด�าเนนิธรุกิจ
ท่ีต้องค�านึงถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมในระยะยาว เอไอเอสเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่าย
จากผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นน�า เช่น Huawei, 
Nokia และ ZTE เป็นย่ีห้อหลัก และยังมีอุปกรณ์ส่วนอื่น 
ในโครงข่ายท่ีเลือกจากซัพพลายเออร์อื่น เช่น CISCO  
และ Juniper เป็นต้น

ไม่มีเอไอเอสจัดจ�าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีที่หลากหลาย 
ทั้งคุณภาพและราคา เพื่อสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้บริการ 
ที่มีความต้องการท่ีหลากหลาย โดยแบรนด์ส่วนใหญ ่
ที่จัดจ�าหน่ายเป็นแบรนด์ท่ีได้รับความนิยมสูงในตลาด 
ได้แก่ iPhone, Vivo, Oppo, Samsung, Realme, 
Huawei และ Xiaomi เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดจ�าหน่าย
สินค้าไอทีอื่นๆ อาทิ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม เพื่อตอบ
สนองการส่ือสารในรูปแบบดิจิตอลผ่านอุปกรณ์อื่นๆ และ
รองรับไลฟ์สไตล์ต่างๆ ของลูกค้า และเพื่อตอบสนอง 
ความต ้องการอุปกรณ์ ส่ือสารส�าหรับการท�างาน 
จากท่ีบ้าน (Work-from-home) หรือเรียนจากที่บ้าน  
(Learn-from-home) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของการติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง น้ีการจัดหาสินค ้าทั้ง 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและสินค้าไอที บริษัทได้ร ่วมมือกับ 
ผู ้ผลิตแบรนด์ช้ันน�า เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลาก
หลาย โดยในปีท่ีผ่านมาได้เร่ิมจัดหาและน�าเสนอโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ี ซ่ึงรองรับเทคโนโลยี 5G เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปิดบริการ 5G ของเอไอเอส และเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถงึอุปกรณ์ท่ีรองรับเทคโนโลยีทางการส่ือสาร
บนเครือข่ายของเอไอเอส ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2563 และแนวโน้มในปี 2564

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2563

ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ ใช้บริการของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
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เปิดตัวให้บริการ 5G ส�าหรับลูกค้าท่ัวไป
อย่างเป็นทางการ

จากการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีที่จัดขึน้ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2563  
ผู้ให้บริการได้เร่ิมวางโครงข่าย 5G เพื่อให้บริการลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าองค์กร 
โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพื้นท่ีท่ีมีความต้องการหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นที่
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซ่ึงในเดือนตุลาคม 2563 ท่ีผ่านมา ผู้ให้บริการ
ได้ทยอยเปิดตัวแพ็กเกจบริการ 5G อย่างเป็นทางการ พร้อมเสริมด้วยบริการ 
คอนเทนต์ที่ เสริมประสบการณ์ 5G อาทิ บริการคอนเทนต์เสมือนจริง 
(Augmented Reality/Virtual Reality: AR/VR) บริการเกมผ่านระบบคลาวด์ 
(Cloud gaming) การดูวิดีโอความละเอียดสูง (Video streaming) เป็นต้น 
เพื่อมุง่เพิ่มรายได้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบัลูกค้า อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
ยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของเทคโนโลยี 5G ดังน้ัน ณ ปลายปี 2563 จึงมีโทรศัพท ์
ที่รองรับในจ�านวนจ�ากัดประมาณ 40 รุ่น และมีระดับราคาเร่ิมต้นประมาณ 
10,000 บาท จึงส่งผลให้อัตรการใช้งาน 5G ในปี 2563 ยังอยู่ในระดับที่จ�ากัด

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
จากความต้องการของผู้บริโภคเพื่อท�างาน
และเรยีนจากที่บ้าน

ในปีทีผ่่านมาตลาดอนิเทอร์เน็ตบ้านความเรว็สูงยังคงเติบโตได้ด ีโดยมมูีลค่ารวม
ประมาณ 61 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 4 จากปีก่อน ด้วยกระแสการท�างาน 
จากทีบ้่าน (Work from home) และเรียนจากทีบ้่าน (Learn from home) ในช่วง 
ปิดเมือง ท�าให้มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ผู้ให้บริการทุกรายจึงเน้นท�าการตลาดทั้งในเชิงราคาและการน�าเสนอบริการ
ใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรองรับความต้องการท่ีสูงขึ้น โดย ณ ส้ินปี 2563 
จ�านวนผู้ใช้บริการในตลาดโดยรวมมีมากกว่า 11.2 ล้านครัวเรือน เติบโตจาก 
10 ล้านครัวเรือนในปี 2562 ซ่ึงผลักดันให้อัตราส่วนครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับร้อยละ 47 ในปี 2562 

การแข่งขนัในปีทีผ่่านมามคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ผูใ้ห้บริการต่างพยายาม
ดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางด้านราคาโดยน�าเสนอแพ็กเกจราคาต�่าเร่ิมต้น
ที่ 299 บาท/เดือน ส�าหรับความเร็วมาตรฐาน 100 เมกะบิตต่อวินาที ซ่ึงลดลง
จากราคา 599 บาท/เดือนในปีก่อนหน้า รวมถึงแพ็กเกจความเร็วสูง 1 กิกะบิต
ต่อวินาที ซ่ึงมีระดับราคาเริ่มต้น 590 บาท/เดือน ซึ่งระดับราคาเร่ิมต้นดังกล่าว
เป็นราคาท่ีครัวเรือนในทุกระดับสามารถเข้าถึงได้และเป็นระดับราคามาตรฐาน 
ในปัจจุบัน นอกจากน้ี กลยุทธ์การให้ส่วนลดคร่ึงราคาเพื่อดงึดดูให้ลูกค้าย้ายค่าย
ยังเป็นอีกปัจจัยที่ท�าให้ ARPU ของอุตสาหกรรมมีทิศทางลดลง อย่างไรก็ตาม 
ผู้ให้บริการได้พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการน�าเสนอบริการเสริมต่างๆ เช่น 
การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและการอัพเกรดอุปกรณ์ให้กับลูกค้า  รวมถึงยัง
คงใช้กลยุทธ์เสนอขายแพก็เกจเหมารวมบริการ ทัง้อนิเทอร์เนต็บ้าน ซิมโทรศพัท์
เคล่ือนท่ี และคอนเทนต์ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้า 

ธรุกจิโทรศพัท์เคล่ือนทีถ่กูกดดนัจากสภาวะเศรษฐกจิ 
และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ต้ังแต่กมุภาพนัธ์ 2563 มาตรการ
ปิดเมอืง (Lock down) ในช่วงไตรมาสสอง และต่อเน่ืองถึงมาตรการการกกัตัว
ของผู้เดินทาง (state quarantine) มาจนถึงปลายปี ส่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวและภาคการส่งออก รวมถึง
ก�าลังซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างมนียัส�าคัญ ท�าให้ในภาพรวม อตัราผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ภายในประเทศหดตัวร้อยละ 6.1 ส�าหรับธุรกิจโทรคมนาคมได้รับผลกระทบต่อ 
ทั้งต่อรายได้การให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซ่ึงหดตัวจากการหายไป
ของรายได้กลุ่มนักท่องเทีย่ว ในขณะท่ีก�าลังซ้ือผูบ้ริโภคภายในประเทศต�า่ลงและ
เลือกหาแพ็กเกจบริการที่มีความคุ้มค่ามากข้ึนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และยังส่งผลให ้
ยอดขายเครื่องโทรศัพท์ที่ลดลง รายได้รวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของปี 2563 จึงหดตัวในอัตราร้อยละ 6 ต�่ากว่าปีก่อนที่มีอัตราการเติบโตที่ 
ร้อยละ 4 โดยปัจจบุันมีจ�านวนผู้ใช้บริการทั้งตลาดรวมกว่า 91 ล้านราย ลดลง
ประมาณร้อยละ 3 จากลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป หรือคิดเป็น
อัตราการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 140 
ของประชากร แม้ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินเป็นหลัก 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี แต่ตลาดระบบราย
เดือนยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากแนวโน้มการย้ายลูกค้าระบบเติมเงินเป็นลูกค้า
ระบบรายเดือนท่ีเป็นผลมาจากความต้องการใช้ดาต้าอย่างต่อเน่ืองท่ีสูงขึ้น

การแข่งขนัในธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ียังคงรุนแรงต่อเนือ่งจากปลายปี 2562 ผู้ให้ 
บริการต่างเน้นการน�าเสนอแพ็กเกจแบบใช้งานดาต้าไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงที่ 
(Fixed-speed Unlimited) ให้กับทัง้ลูกค้าเติมเงินและระบบรายเดอืน เพื่อรักษา

ฐานลูกค้าและแย่งชิงลูกค้าใหม่ ถึงแม้ผู้ให้บริการในตลาดสามารถปรับราคา 
แพ็กเกจดังกล่าวขึ้นในระดับ 50-100 บาท เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรายได้  
แต่ด้วยก�าลังซ้ือที่อ่อนตัวและรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีหายไป ส่งผลให้
ระดบัรายได้เฉลีย่ต่อเลขหมายต่อเดอืน (ARPU) ของทัง้อุตสาหกรรมปรับลดลง
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ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ยังได้รับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า

ขยายโครงข่าย 5G ต่อยอดเสริมบริการลูกค้าทัว่ไป
และเจาะตลาดลูกค้าองค์กร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยเร่งให ้
ผู้บริโภคปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งการเรียนออนไลน์และการท�างาน
จากที่บ้าน ส่งผลให้ความต้องการใช้งานดาต้ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน ซ่ึงมี
ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นหน่ึงในปัจจัยขับ
เคล่ือนหลกัของเศรษฐกจิไทย และเป็นแรงกดดนัต่อก�าลังซ้ือคนในประเทศ ส่งผล 
ให้สภาวะเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวได้ช้า ดังน้ัน จึงคาดการณ์ว่าการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมของปี 2564 จะยังคงอยู่ในระดับสูง โดยผู้บริการยังคงใช้กลยุทธ์
ด้านราคา เพื่อดึงดูดก�าลังซื้อที่มีอยู่จ�ากัด ด้วยการคงน�าเสนอแพ็กเกจแบบใช้
งานดาต้าไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงท่ี และเป็นสาเหตุให้การเติบโตของรายได้ของ
ธุรกิจโทรคมนาคมจึงยังคงมีความท้าทาย 

อย่างไรกต็าม ปัจจยับวกซึง่จะช่วยหนนุให้รายได้ธรุกจิโทรคมนาคมสามารถเติบโต
จะมาจากการเข้าถึงของวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ที่เร็วกว่าท่ีคาด รวมถึงการแข่งขันในตลาดท้ังการแข่งขันด้านราคาและการท�า
แคมเปญส่วนลดโทรศัพท์เคล่ือนทีซ่ึง่บรรเทาลง นอกจากน้ี หากโทรศพัท์มอืถอื 
ที่รองรับ 5G มีระดับราคาเร่ิมต้นท่ีต�่าลง จะช่วยสนันสนุนให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้
ในวงกว้าง และเสริมให้อัตราการใช้งาน 5G สูงข้ึน จึงเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้
ผู้ให้บริการสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกัน

แนวโน้มการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยี 5G ในปี 2564 ทั้งส�าหรับลูกค้าทั่วไป
และลูกค้าองค์กรจะมีความชัดเจนมากข้ึน จากความหลากหลายของย่ีห้อ และ
รุ่นโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 5G ซ่ึงคาดว่าจะออกจ�าหน่ายในตลาดประเทศไทย
ในจ�านวนมากกว่า 90 รุ่น ด้วยราคาในระดับต�่ากว่า 10,000 บาท อีกท้ังความ
หลากหลายและคุณภาพของคอนเทนท์ 5G จากผู้ผลิตคอนเทนท์ช้ันน�าทั้งใน 
และตา่งประเทศ ทัง้คอนเทนทก์ารทอ่งเทีย่ว กฬีา ขา่วสาร คอนเสริต์ เกมออนไลน์ 
เป็นต้น จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และผลักดันให้มีความ
ต้องการใช้งานสูงขึ้น โดยการให้บริการ 5G จะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการ
ดงึดดูลกูคา้ทัว่ไป โดยเฉพาะส�าหรับกลุม่ทีมี่ก�าลังซือ้สงู ผูใ้หบ้รกิารจะแขง่ขนักนั 
เพื่อชิงความเป็นผู้น�าของบริการ 5G ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งด้าน 
เครือข่ายโดยขยายความครอบคลุมของโครงข่าย 5G และเสริมความจุของ
บริการ 4G โดยในปี 2564 ผู้ให้บรกิารยังมีก�าหนดการที่จะได้รับใบอนุญาต
คล่ืนความถ่ี 700 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ท่ีได้ประมูลไปในปี 2563  
โดยคล่ืนความถ่ี 700 เมกะเฮริตซ์ มีจุดเด่นด้านความครอบคลุมพื้นท่ีทีก่ว้างไกล 
ซ่ึงจะรองรับความครอบคลุมของบริการ 5G และบริการส�าหรับอุปกรณ์ IoT 
ส�าหรับคลื่นความถี่ 26 กิกะเฮิรตซ์ เป็นคล่ืนความถ่ีที่มีความยาวคล่ืนในระดับ
มลิลิเมตร (Millimeter-wave band) จะช่วยรองรับความจุโครงข่ายในระดบัสูง 
และให้บริการการรับส่งข้อมูลในระดับกิกะบิตต่อวินาที จึงท�าให้ผู ้ให้บริการ
สามารถน�าเทคโนโลยี 5G เข้าไปสนับสนนุการให้บริการส�าหรับภาคอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการจับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ  
ตัวอย่างบริการ เช่น การควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองมือระยะทางไกล ระบบรักษา
ความปลอดภัย ระบบการดูแลบ้านแบบอัจฉริยะ เป็นต้น รวมถึงน�ามาให้บริการ
อินเทอร์เน็ตบ้านแบบไร้สาย (Fixed Wireless Access) ส�าหรับลูกค้าทั่วไปได้

แนวโน้มในปี 2564
ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงในปี 2564  
มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปี 2564 จะเป็นปีท่ีผู้บริโภคมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น 
ทัง้ในชวิีตประจ�าวันและการท�างานทีเ่ปล่ียนไป รวมถงึความนยิมในบริการในรูปแบบ
ออนไลน์แพลตฟอร์มทียั่งคงสูงขึ้นอย่างต่อเนือ่ง ทัง้จากคอนเทนท์ออนไลน์ และ
เกมออนไลน์ ซ่ึงจะช่วยเสริมให้ผูบ้ริโภคมีความต้องการเข้าถงึบริการอนิเทอร์เนต็
บ้านเพิ่มสูงข้ึน นอกจากนี้ จากอัตราส่วนครัวเรือนท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่ยังอยู่ในระดับปานกลางในอัตราร้อยละ 51  จึงคาดว่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน
จะยังมีโอกาสการเติบโตจากการขยายฐานผู้ใช้บริการได้ต่อเนื่องในปี 2564  
อกีท้ังเทคโนโลย ี5G จะเข้ามาเสริมการให้บริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน ด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน 
แบบไร้สาย (Fixed Wireless Access) ในพื้นทีห่่างไกลซ่ึงมีข้อจ�ากดัเร่ืองความ
คุ้มทุน และช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต้ัง 

ส�าหรับการแข่งขันในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน คาดว่าจะยังอยู ่ในระดับท่ีสูง 
ต่อเนื่องไปในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการพยายามใช้กลยุทธ์ในการน�า
บริการเสริมต่างๆ เพื่อแย่งชิงลูกค้าและป้องกันการไหลออกของลูกค้าเก่า อาทิ 
การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและการอัพเกรดอุปกรณ์ให้กับลูกค้า และมุ่งเน้น
ขายพ่วงบริการอืน่เพิ่มเตมิ เช่น การเพิ่มจุดตดิตัง้เราเตอร์เพื่อขยายพื้นทีค่วาม
ครอบคลุมภายในบ้าน อีกทั้งการเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ ซึ่งรวมบริการ 
ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้และรักษาระดับ ARP
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ความก้าวหน้าของเทคโลโนโลยีในยุคดิจิทัลได้ส่งผลต่อพฤติกรรมและ 
ความต้องการของผู้บริโภคให้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ในปทีีผ่า่นมาไดเ้ปน็ปจัจยัเรง่ใหผู้บ้รโิภคตอ้งปรบัเปลีย่น
รูปแบบท้ังการท�างานและการด�ารงชีวิตโดยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้
เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการปรับตัวสู่ยุค New Normal ในขณะท่ีภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมก็มีความจ�าเป็นในการปรับเปล่ียนธุรกิจสู่กระบวนการดิจิทัล 
(Digital Transformation) ทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการในรูปแบบใหม่ที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อุตสาหกรรมส่ือสารและโทรคมนาคมถอืเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีบทบาทส�าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ และจะย่ิงเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยน�าเทคโนโลยีใหม่ 
มาช่วยพลิกฟ้ืนภาคธรุกิจและอุตสาหกรรมให้กลับมาเตบิโตในยุค New normal 
โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีการส่ือสาร 5G เข้ามาเป็นพื้นฐานและส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ และ
น�าเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม 

เอไอเอสจึงมุ่งม่ันเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” 
(Digital Life Service Provider) ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก 
ได้แก่ บริการโทรศพัท์มอืถือ อนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสงู และดจิิทลัโซลูช่ัน 
อีกทั้งยังมีความตั้งใจที่จะน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดมาน�าเสนอและ 
ให้บริการเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตของคนไทย รวมไปถึงสนับสนุนการด�าเนิน
ธุรกิจของไทยด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไทย และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก 
อย่างย่ังยืน

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจใน 3 ปี
การเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักและคงความ
เป็นผู้นำาด้วยคุณภาพบริการและประสิทธิภาพใน
การดำาเนินงาน

การใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง โดยเป็นผลมาจากราคาโทรศัพท์เคล่ือนที่ประเภทสมาร์ทโฟน
ที่ลดลงเป็นผลให้ประชากรสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง อีกท้ังการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ยิ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็วจากความจ�าเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ตดิจิทัล
ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการด�ารงชีวิต เช่น บริการธนาคาร
อิเลคทรอนิคส์ (e-banking) อี-คอมเมิร์ซ โมบายเพย์เม้นท์ บริการส่ังอาหาร 
บริการรับ-ส่งพัสดุ วีดีโอสตรีมมิ่ง เป็นต้น ซึ่งบริการต่างๆเหล่านี้ได้เข้ามามี
บทบาททีส่�าคญัอยา่งยิง่ตอ่การใชช้วีติประจ�าวนัและยิง่สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการ
ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมชั้นน�าของประเทศ มุ่งมั่นที่จะ
ลงทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมและความสามารถในการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยี 4G และ 5G ซึ่งเป็นการลงทุนโดยใช้อุปกรณ์โครงข่ายแบบผสม
ผสานเทคโนโลยี (Multi-technology) ที่รองรับบริการท้ัง 4G และ 5G ท�าให้
เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อรองรับปริมาณการใช้งาน 4G ที่ยังเพิ่มขึ้น
ในระยะเวลาอันใกล้ และพร้อมขยายบริการ 5G เพิ่มเม่ือมีความตัองการสูงขึ้น 
ในอนาคต นอกจากน้ี เอไอเอสจะมุ่งม่ันในการเป็นผู้น�าเพื่อน�าเสนอส่ือและ 
ความบันเทิงท่ีหลากหลายมิติในยุคใหม่ รวมทั้งการให้บริการท่ีเข้าถึงความ
ต้องการของผูบ้ริโภคแต่ละรายผ่านการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกและดยีิ่งขึ้น อกีท้ัง 
มีเป้าหมายส�าคัญในการคงความเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้น 
การบริการและการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ พร้อมด้วยระบบเครือข่ายท่ีมีคุณภาพ

ในช่วงเร่ิมต้นของยุคเทคโนโลยี 5G น้ัน เอไอเอสให้ความส�าคัญที่จะสร้าง 
องค์ความรู้ในเชิงเทคโนโลยี และร่วมศึกษาตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี 
กับพันธมิตรและคู่ค้าซ่ึงเป็นผู ้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้าง 
ระบบนิเวศของ 5G ท่ีแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ด้วยคุณสมบัติท่ีโดดเด่น
ของเทคโนโลยี 5G ทัง้ด้านความรวดเร็วในการรบัส่งข้อมลู (Speed) ความว่องไว
ในการตอบสนอง (Latency) และความสามารถในการเชือ่มต่อข้อมลูในปริมาณ
มาก (Massive connectivity) ส่งผลให้สามารถน�าเทคโนโลยี 5G ไปใช้เพื่อ 
เสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ อย่างไม่จ�ากดัให้กบัผูบ้ริโภค รวมถงึการใช้งานส�าหรบั
องค์กร อาทิ การประชุมทางวีดีโอแบบสามมิติ  การท�างานในระบบคลาวด์  
ระบบอัตโนมัติส�าหรับอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ในระดับ Mission Critical  
และสมาร์ทซิตี้/สมาร์ทโฮม/สมาร์ทคาร์ เป็นต้น  ส�าหรับลูกค้าองค์กร เอไอเอส 
เตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติ 
ในกระบวนการต่างๆ ของอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการข้อมูลลูกค้า 
ส�าหรับองค์กรโดยเฉพาะ โดยมีจุดมุง่หมายในการใช้ความเชีย่วชาญและความรู้ 
ด้านเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจแต่ละประเภท 
รวมถึงการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ๆ

ขยายความครอบคลุมของบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน
ความเรว็สงู โดยอาศยัความแขง็แกร่งร่วมจากเครือ
ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส

อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงท่ีมีคุณภาพดีได้เพิ่มความส�าคัญและเป็นสิ่ง
จ�าเป็นส�าหรับยุคดิจิทัล ท้ังจากความนิยมในการดูวิดีโอสตรีมมิ่ง และการ 
เข้าถึงคอนเทนต์และเกมส์ที่มีความละเอียดสูง อีกท้ังแนวโน้มการท�างานจากที่
บ้านท่ีเพิ่มขึ้นซ่ึงเป็นหนึ่งใน New Normal หลังจากการระบาดของโควิด-19  
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ดังน้ันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความเสถียรที่สูง และสามารถรองรับข้อมูลในปริมาณ 
ท่ีเพิ่มขึ้น เอไอเอสจึงมุง่มัน่ท่ีจะขยายเครือข่ายความครอบคลุมของอนิเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ความเร็วสูงอย่างต่อเน่ืองในพื้นท่ีท่ีความเจริญได้ขยายตัวไปถึง 
โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีที่ให้บริการ
ในปัจจุบัน ท้ังน้ีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงภายในบ้านจะได้ประโยชน์
จากการปรบัใช้สญัญาณ 5G เป็นเพื่อใหบ้ริการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ไร้สายแบบ
ประจ�าท่ี (Fixed Wireless Access - FWA) ซึ่งสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ในพื้นท่ีซึ่งสายไฟเบอร์เข้าถึงได้ยากด้วยต้นทุนท่ีสูงหรือมีข้อจ�ากัด
ทางภูมิศาสตร์ในการติดต้ังและบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้จดุเด่นของ 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจ�าที่คือการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
ติดต้ัง เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาการเช่ือมต่อสายไฟเบอร์ออพติกเข้าไปในพื้นที่ 
แต่ใช้การเช่ือมต่อผ่านอุปกรณ์ไร้สายแทน

การขยายเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเป็นการเปิดโอกาสให้เอไอเอส
สามารถขยายเข้าสู่บริการใหม่ๆที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต อาทิ บริการส่ือบันเทิงภายในบ้าน บริการความปลอดภัยในที่พัก
อาศัย รวมไปถึงระบบอัตโนมัติต่างๆภายในท่ีพักอาศัย เป็นต้น โดยเอไอเอส 
มุ่งม่ันที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ทั้งส�าหรับลูกค้ารายบุคคลและครอบครัว เพื่อท่ีจะตอบการใช้ชีวิตท่ีต้องการ 
การเช่ือมต่ออย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ด้วยบริการที่ราบร่ืน บนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีหลากหลายประเภท นอกจากนี้ เอไอเอสยังคงต่อยอดการขยายฐาน
ลูกค้าบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายในบ้าน โดยน�าเสนอบริการกับฐาน
ลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีปัจจุบันเพื่อน�าเสนอบริการที่ครบถ้วนในแพ็กเกจเดียว  
ท้ังบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริการอนิเทอร์เน็ตบ้าน รวมไปถงึบรกิาร AIS PLAY 
ซ่ึงเสนอเนื้อหาวิดีโอและบริการ OTT (Over the Top) 

ผลักดันบริการรูปแบบใหม่ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มและ
สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และ
เสริมศักยภาพขององค์กร

แม้ว่าบริการอินเทอร์เน็ตได้ถือเป็นส่วนส�าคัญของชีวิตประจ�าวัน แต่ความสนใจ 
ของผู้บริโภคน้ันไม่ใช่เพียงการเชื่อมต่อ หากแต่อยู่ท่ีบริการดิจิทัลต่างๆ ที่
ตอบสอบความต้องการใช้ชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงกล่าวได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยู่
ที่บริการปลายทางมากกว่าเส้นทางที่น�าไปสู่บริการปลายทางน้ัน เอไอเอสจึง 
มุ่งหวังท่ีจะขยายการให้บริการด้านดิจทิัลไลฟ์ซ่ึงออกแบบให้ตรงความต้องการ
ของผู้บริโภครายบุคคลที่สามารถเลือกสรรตามรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเอง
แบบเรียลไทม์ เช่น วิดีโอสตรีมม่ิง บริการด้านการเงินในโทรศัพท์เคล่ือนที่ IoT 
(Internet of Things) หรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีถูกส่ังการได้จากการเชื่อมโยงกับ 
อินเทอร์เน็ต ระบบคลาวด์ การให้บริการเกมออนไลน์ บริการดิจทิัลมาร์เก็ตติง้ 
และบริการประกันภัยออนไลน์ เป็นต้น ด้วยแนวคิดในการขยายสู่บริการดิจิทัล
กับฐานลูกค้าในวงกว้างน้ัน ต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร 
ทางธรุกจิท่ีมีประสบการณ์เฉพาะด้าน ร่วมกนัสร้างบริการหรือแพลตฟอร์มทีง่่าย 
ต่อการใช้งานและสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า และมีรูปแบบการสร้างราย
ได้การให้บริการท่ีหลากหลาย ทัง้รายได้ในรูปแบบการสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียม 
ไปจนถึงรายได้จากการโฆษณา 

ส�าหรับลูกค้าประเภทองค์กร เอไอเอสมุ่งม่ันท่ีจะมีบทบาทส�าคัญในการ 
ตอบสนองความตอ้งการของธรุกจิท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ในการปรบัเปล่ียน 
ธุรกิจสู่กระบวนดิจิทัลในยุค New normal โดยน�าเสนอบริการท่ีก้าวล�้า 
ในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของบริการระบบคลาวด์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในระบบคลาวด์ที่เพิ่มสูงข้ึนในอนาคต และด้วยร่วม
ความร่วมมือกับผู้ให้บริการไอซีทีชั้นน�า เอไอเอสจะสามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ 
สามารถบริหารต้นทนุได้อย่างมีประสทิธภิาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทีมี่ความปลอดภยัและเสถียรเพื่อเพิ่มความแขง็แกร่งขององค์กร นอกจากนีด้้วย
ศักยภาพของเทคโนโลยี 5G เพื่อร่วมพัฒนากับพันธมิตรที่เช่ียวชาญในแต่ละ
อุตสาหกรรมเพื่อสร้าง Product solution และ Industry solution เพื่อเพิม่
ประสิทธภิาพของอุตสาหกรรม และเสริมความได้เปรียบในการแข่งขนั ซึง่จะช่วย
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

การบูรณาการเทคโนโลยเีพื่อเสริมประสทิธภิาพของ
ธุรกิจและพัฒนาบุคลากรไปอีกขั้น

เอไอเอสมุ่งมั่นท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
ของการให้บริการท้ังด้วย  1) Data Analytics การวิเคราะห์ Big data เพื่อใช้
คาดการณ์อนาคต, 2) กระบวนการ RPA (Robotic Process Automation) 
หรือการน�ากระบวนการท�างานแบบอัตโนมัติ มาปรับใช้ในงานท่ีท�าเป็นประจ�า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ 3) การพัฒนาบุคคลากรเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
ในล�าดับแรกเร่ิมจากการบริหารจัดการคุณค่าของลูกค้า (Customer Value 
Management หรือ CVM) โดยการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการ
วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล ซ่ึงลูกค้าจะได้รับบริการตรงกับความต้องการในช่อง
ทางทีเ่หมาะส�าหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเอไอเอสไม่เพียงแต่จะน�าเสนอผลิตภณัฑ์
และบริการภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆ ท่ีเอไอเอสมอียู่แล้วเท่านัน้ แต่ยงัสามารถน�า
เสนอบริการอื่นๆท่ีหลากหลายจากพันธมิตรเพื่อสามารถเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าที่มีความซับซ้อมมากย่ิงขึ้น ประการที่สอง เอไอเอสจะผนวกรวม
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น RPA, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) 
และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning หรือ ML) เพื่อปรับปรุงการบริการ
ลูกค้าและกระบวนการท�างานภายใน โดยระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเติมเต็ม
ความสามารถของบคุคลากรท้ังในการเสริมประสิทธภิาพและลดข้อผิดพลาดของ 
บุคคลากร อีกทั้งยังสามารถให้บริการแบบ On-demand โดยไม่มีข้อจ�ากัดใน
ด้านเวลา  นอกจากนี้การผนวกรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจะช่วยให้เอไอเอส
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนได้อีกด้วย ท้ายท่ีสุด บุคลากรยังคงเป็นหัวใจ
ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างย่ังยืน ดังน้ันท่ามกลางการแข่งขัน
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เอไอเอสจึงเน้นย�้าให้พนักงานเตรียมรับมือต่อการ
เติบโตในอนาคต พร้อมสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทัง้น้ีบริษัทได้เปิดสถาบนั เอไอเอส อนิโนเวช่ัน เซ็นเตอร์ (AIS Innovation 
Center) ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดจิิทลัซ่ึงเปิดสอนหลักสตูรท่ีหลากหลาย
และเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะของบุคลากรได้เป็น
อย่างดี การเสริมสร้างความแข็งแกร่งดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรของเอไอเอส
จะพร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการท�างานและเข้าสู่เป้าหมายโดย
รวมของการเป็น ‘ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

1) สินทรัพย์ถาวร ของเอไอเอสและบริษัทย่อยในการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์น้ัน เอไอเอสมีทรัพย์สิน
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ
1) สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม ส�านักงานบริการ

ลูกค้า อาคารส�านักงาน ที่ดิน 
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคม 

รวมถึงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทต่างๆ 
3) สัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับทีโอที และการท�าสัญญาเชิงพาณิชย์ทาง

ธุรกิจกับ กสท. โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของทรัพย์สิน
หลักท่ีมีสาระส�าคัญ มีดังต่อไปน้ี

ทั้งน้ี มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของเอไอเอสและบริษัทย่อยตามตารางข้างต้น ได้รวมสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินไว้ภายใต้สินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยมีสัญญา
ที่ส�าคัญดังนี้

• สัญญาเช่าและบริการส�าหรับท่ีท�าการส�านักงาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน 
• สัญญาบริการ เร่ือง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ 
• สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม
• สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม เป็นต้น

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ประมาณอายุ
การใช้งาน (ปี) หน่วย: ล้านบาท

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม

และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ 2	-	20 244,533

สินทรัพย์สิทธิการใช้ กลุ่มบริษัทมีกรรมสิทธิ์

ภายใต้สินทรัพย์สิทธิการใช้

1	-	12 70,503

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ 5	-10 11,934

โครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคมและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ -			 4,266

สินทรัพย์อื่นๆ 5,774

รวม 337,010

หัก	ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชีสะสม (155,769)	

รวม - สุทธิ 181,241
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2) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ปัจจุบัน เอไอเอสและบริษัทย่อยมีการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
2G, 3G, 4G และ 5G และบริการทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ ภายใต ้
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส�านักงาน กสทช. ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสอง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ใบอนุญาต 
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
เกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สองที่มีโครงข่าย 
โทรคมนาคมเป็นของตนเอง โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาตเป็นไปตาม
ประกาศของ กสทช. 

นอกจากนี้  กลุ ่มบริษัทได ้ รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการช�าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการด�าเนินธุรกิจด้านธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์
เคล่ือนที่ (Mobile Money) ซ่ึงรวมถึงการขายบัตรเติมเงินบนระบบเติมเงิม 
และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)

สรุปใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคม

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียม วันที่ได้รับใบอนุญาต อายุใบอนุญาต วันสิ้นอายุใบอนุญาต

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	2100	เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x15 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

ของจ�านวนประชากรภายใน 2 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 4 ปี

ช�าระค่าธรรมเนียม	
การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถีุ่ตามอัตรา	
และระยะเวลา	
ที่	กสทช.	ก�าหนดไว้
ในหลักเกณฑ์และวิธี
การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่

7	ธ.ค.	2555 15	ปี 6	ธ.ค.	2570

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	900	เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x10 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

ของจ�านวนประชากรภายใน 4 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 8 ปี

30	มิ.ย.	2559 15	ปี 30	มิ.ย.	2574

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	1800	เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x15 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

ของจ�านวนประชากรภายใน 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  

ของจ�านวนประชากรภายใน 4 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 8 ปี

21	ก.ย.	2561 15	ปี 15	ก.ย.	2576

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	2600	เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 100 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมพ้ืนท่ีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ดังนี้ (1) ครอบคลุมพื้นที่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  
ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 50%  
ของพื้นที่ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต (2) ครอบคลุมพื้นที่เมือง 
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่  
นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 50% ของจ�านวน 
ประชากรทั้งหมดในแต่ละจังหวัด ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม โดยใช้เทคโนโลยี IMT-2020 (5G) ครอบคลุม 
พื ้นที ่ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ไม่น ้อยกว่า 50% ภายใน 1 ปี 
เพื่อรับเงื่อนไขการช�าระค่าคลื่นงวดที่ 2-7 ในปีที่ 5-10

21	ก.พ.	2563 15	ปี 20	ก.พ.	2578

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	700	เมกะกะเฮิรตซ	์
• ความกว้าง 2x10 เมกะเฮิรตซ์

15	ม.ค.	2564	 15	ปี 14	ม.ค.	2579

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	26	กิกะเฮิรตซ	์
• ความกว้าง 1200 เมกะเฮิรตซ์

ก�าหนดรับมอบภายใน
กุมภาพันธ์	2564

15	ปี 15	ปีหลังจาก	
ได้รับใบอนุญาต

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	700	เมกะเฮิรตซ	์
• ความกว้าง 2x5 เมกะเฮิรตซ์

ก�าหนดรับมอบในช่วง
ไตรมาส	2	ปี	2564*

15	ปี 15	ปีหลังจาก	
ได้รับใบอนุญาต

*วันรับใบอนุญาตอาจเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับก�าหนดการของกสทช.

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 039

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



3) สัญญาเชิงพาณิชย์

การทำาสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับทีโอที 
1. สัญญาการใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ

การทำาสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับกสท.
สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เอไอเอสมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของเอไอเอส และเพื่อประกอบธุรกิจอื่น 
ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจของเอไอเอส  โดยมีการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งเพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และก�าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และการประชุม
ผู้ถือหุ้นปีละ 1 คร้ัง

2. สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม

3. สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม

ผู้ทำาสัญญา ลักษณะสำาคัญ 
และเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที	่

(roaming)	บนคลื่นความถี่	2100	เมกะเฮิรตซ	์

จ�านวน	2x15	เมกะเฮิรตซ์	ของทีโอทีตามเงื่อนไขที่

ก�าหนดไว้ในสัญญา

ช�าระค่าตอบแทนในอัตรา	

ต่อจ�านวนผู้ใช้บริการ	

เป็นรายเดือนตามที่ก�าหนดไว	้

ในสัญญา

7	ปี	5	เดือน 3	ส.ค.	2568

ผู้ทำาสัญญา ลักษณะสำาคัญ 
และเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการเสาโทรคมนาคมจาก	กสท.	และ

กสท.	ตกลงใช้บริการพื้นที่และบริการบ�ารุงรักษา

เสาโทรคมนาคมจากเอดับบลิวเอ็น

ช�าระค่าตอบแทนค่าใช้บริการ

เสาโทรคมนาคมและค่าตอบ

แทนอื่นๆ	เป็นรายเดือน

5	ปี 15	ก.ย.	2568

ผู้ทำาสัญญา ลักษณะสำาคัญ 
และเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอสบีเอ็น เป็นผู้ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมแก	่

ทีโอที	เพื่อให้ทีโอทีน�าไปใช้ในการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่	2100	

เมกะเฮิรตซ์ของทีโอที

เอสบีเอ็นได้รับค่าเช่าเครื่อง

และอุปกรณ์จากทีโอทีตาม

อัตราและปริมาณการใช้งานที่

ก�าหนดไว้ในสัญญา

7	ปี	5	เดือน 3	ส.ค.	2568

ผู้ทำาสัญญา ลักษณะสำาคัญ 
และเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการเสาโทรคมนาคมจากทีโอที	และที

โอทีตกลงใช้บริการพื้นที่และบริการบ�ารุงรักษาเสา

โทรคมนาคมจากเอดับบลิวเอ็น

ช�าระค่าตอบแทนตามจ�านวน

ที่ใช้งานจริง	โดยประมาณ

การเบื้องต้นรวมมูลค่าสุทธิ

ตลอดอายุสัญญา	ประมาณ	

28,000	ล้านบาท

10	ปี 31	ธ.ค.	2571

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 040

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยงประจำาปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�านวน 3 ราย ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการ
บริหารจดัการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง ซึง่จดัท�าตามแนวทางและข้อก�าหนดของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีรายช่ือปรากฎดังนี้ 
1. นายไกรฤทธิ ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
    และก�ากบัความเส่ียง 
2. นายสุรศกัดิ ์ วาจาสิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสีย่ง 
3. นายประสณัห์ เชือ้พานชิ กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง มีการประชุมท้ังส้ิน 18 
คร้ัง โดยมีกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงเข้าประชุมครบองค์ประชุม
ทุกคร้ัง มีนางสุวิมล กุลาเลิศ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าท่ีเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง โดยรายละเอียดการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงในปี 2563 ปรากฏ 
ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
เที่ยงธรรมตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเสี่ยง ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และผ่านการอนุมัติโดย 
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทกุปี คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสีย่ง 
มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษทัมีการก�ากับดแูลกจิการ 

ที่ดี มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ มีระบบการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย
ของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ  สรุปสาระส�าคัญใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงส�าหรับปี 
2563 ได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง 
ได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ของงบการเงิน และงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อยทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท ทัง้รายไตรมาส
และประจ�าปี 2563 ซ่ึงได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยหารือ
ร่วมกับผูส้อบบัญชีสอบทานประเดน็ทีมี่สาระส�าคัญ สอบทานความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ การประมาณการทางบญัช ีและการใช้ดลุยพินิจต่างๆ 
ในการจดัท�างบการเงิน รวมท้ังการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
โดยได้สอบถามและใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้การจัดท�างบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท มีความเชื่อถือได้ 
โปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงยังได้ประชุม 
ร่วมกับผูส้อบบัญชเีป็นการเฉพาะโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือ
กันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การตรวจ
สอบข้อมูลที่มีความส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน และข้อเสนอแนะต่อระบบ 
การควบคุมภายในในกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
ซ่ึงส�าหรับปี 2563 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่มีนัยส�าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง มีความเห็นว่า กระบวนการ
จดัท�ารายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจ�ากัดขอบเขต 
ในการตรวจสอบ ซ่ึงท�าให้ม่ันใจได้ว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงิน 
และผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง ได้สอบทาน ก�ากับดูแล และ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุ
สมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และ
ประโยชน์สงูสดุของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสีย่งเห็นว่า
ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจท�ารายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ ดังเช่นท่ี
ท�ากับบุคคลภายนอกท่ัวไป มีเง่ือนไขการค้าปกติ ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล และ
เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง
ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบ และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
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แห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมท้ังภาระผูกพันที่อาจจะเกิดข้ึนจากสัญญา 
ที่กระท�ากับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ส�าหรับบางเร่ืองท่ีมี 
ข้อโต้แย้งอยู่บ้าง ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือว่าผลการพิจารณาของผู้เกีย่วข้องต่อข้อโต้แย้ง 
ดังกล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีต่อบริษัทนั้น ได้ร่วมกับผู้สอบบัญชีให้มี
การเปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบ
ถ้วนเหมาะสมแล้ว 

4. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเส่ียงได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบ 
การควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี  
2563 และพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงาน 
ผลการตรวจสอบของผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้สอบบัญชีอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
ต่อฝ่ายจัดการ โดยได้ติดตามและสอบทานเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตาม 
ข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้าขึ้นอีก  
รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ซึ่งฝ่ายจัดการจัดท�าเอกสารหลักฐานของกิจกรรมการควบคุมภายใน
ประกอบไว้แล้วคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง เห็นว่าบริษัท 
มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธผิล โดยไม่พบข้อบกพร่องทีม่สีาระส�าคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง ได้ส ่งเสริมให้หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในเพิ่มบทบาทการให้ค�าปรึกษาเพื่อพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในใหก้า้วไปสู ่Trusted Advisor เชน่ การจดัท�า Workshop ของกระบวนการ 

ทีส่�าคัญและมคีวามเส่ียงสูง เพื่อให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในทีเ่พียงพอ 
และหาแนวทางการก�ากับดูแลและป้องกันความเส่ียงแก่ฝ่ายจัดการก่อนท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังมี
การด�าเนินการอย่างต่อเนื่องของโครงการ Second Line Roles เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหลักการควบคุมภายในตามแนวทางโมเดลสามด่าน (Three Lines 
Model) ซ่ึงมุ่งเน้นความส�าคัญในการเอื้อต่อการก�ากับดูแลและการบริหาร 
ความเส่ียงทีแ่ข็งแกร่งให้กบับริษทั เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถปุระสงค์ 
ส่งเสริมประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้อย่างทันเวลา นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ 
ความเสี่ยงยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานให้เป็นรูปแบบดจิิทัล (Digitalization) และน�าหลกัการ Robotic Process 
Automation (RPA) มาช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมท้ังใช้ Data Analytics 
Tool และ Automated Audit Platform (AAP) เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในมคีวามรวดเร็วและแม่นย�ามากย่ิงขึ้น รวมท้ังใช้ระบบ Risk Center ในการ
จัดท�า Risk Based  Audit  Approach เพื่อบ่งช้ีความเส่ียงก่อนที่ความเสีย
หายจะเกิดขึ้นและปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในได้อย่างทัน
ท่วงท ีนอกจากน้ี ยังได้ส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัท�า Workshop 
ให้กับกลุ่มผู้บริหารและพนกังาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อประมวลจริยธรรม
ธุรกิจรวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ท่ัวท้ังองค์กรตระหนักถึง
ความเส่ียงด้านทุจริตผ่านระบบ E-Learning ซ่ึงเป็นหลักสตูรบังคับให้พนักงาน
ทกุคนต้องเข้าเรียนและท�าแบบทดสอบ เพื่อให้สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้สอดคล้อง
ตามประมวลจริยธรรมธุรกิจและ นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�าผิด 
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง ยังได้ก�ากับดูแลงานตรวจสอบ
ภายใน และพิจารณาทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�า
ทกุป ีรวมท้ังไดป้ระชมุเปน็การเฉพาะกบัหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในอยา่ง
เปน็อสิระ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การด�าเนนิกจิกรรมตรวจสอบภายใน และบทบาทในการ

เปน็ทีป่รกึษาของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ในดา้นระบบการก�ากับดูแลกิจการ 
ระบบการบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคุมภายใน และการปฏบิตัติามระเบยีบ
และกฎหมาย รวมถึงการป้องกันความเส่ียงจากการทุจริต เป็นไปอย่างมีอิสระ  
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดโดยเปรียบเทียบ
กับตัววัดประสิทธิภาพที่ได้ตั้งไว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจ�าปี 2564 ที่จัดท�าข้ึนตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและใช้หลักการ
ความเส่ียงเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฎิบัติงานท่ี
เป็นจุดควบคุมท่ีส�าคัญในเชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกัน 
การทจุริตและตรวจประสทิธผิลของระบบการประเมินการควบคุมโดยตนเองของ
ฝ่ายจัดการ รวมถึงได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ความเพียงพอของบคุลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร และการพฒันา
ทักษะบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงมีความเห็นว่า ระบบการตรวจ
สอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีความเป็นอิสระ  
แผนงานตรวจสอบประจ�าปีสอดคล้องกบัเป้าหมายและความเส่ียงของบริษทั และ
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการกำากับดูแลความเสี่ยงของ
บริษัทในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงได้สอบทาน
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ทั้งหมดจ�านวน 5 คร้ัง ในปี 2563 เพื่อสอบทานความเหมาะสมของระบบการ
ประเมินความเส่ียง ระบบการควบคุมความเส่ียง ระบบการติดตาม และการ
รายงานความเส่ียง นอกจากนี ้ได้สอบทานการปรับปรุงนโยบายบริหารความเสีย่ง 
องคก์ร (Enterprise Risk Management Policy) ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
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COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management Integrating with 
Strategy and Performance กอ่นทีค่ณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะน�าเสนอ 
ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และได้สอบทานคู่มือการบริหารความเส่ียง
องค์กร (Enterprise Risk Management Manual) ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน รวมท้ัง 
ได้ทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับ 
ความเส่ียง (Risk Capacity) รวมถึงช่วงเบ่ียงเบนของผลการปฏิบัตงิานท่ียอมรบัได้  
(Tolerance) ของความเส่ียงที่มีนัยส�าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบ
การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการระบุความเส่ียงใหม่ๆ  
ให้ครอบคลุมทุกความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทและ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และให้ใช้ Data Analytic ในการวิเคราะห์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการตอบสนองต่อความเส่ียง
และความท้าทายใหม่ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน

6. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับความเสี่ยงได้สอบทานและก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูล
การทุจริต การกระท�าผิด และ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยจากการประชุม 
ร่วมกบัคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงท่ีบริษทัแต่งตัง้ขึ้นในปี 2563 จ�านวนท้ังหมด 
11 คร้ัง ซ่ึงครอบคลุมถึงการพิจารณาข้อร้องเรียน และผลการสอบข้อเท็จจริง 
ตามกระบวนการของบริษัท รวมถึงความมีประสิทธผิลของช่องทางการร้องเรียน  
ซ่ึงหลังจากท่ีได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเส่ียงเห็นว่า การจัดการข้อร้องเรียนในปัจจุบันมีความเหมาะสม 
เป็นธรรม มีประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลท่ีดีและ Fraud 
Risk Management Policy ของบริษัท ท้ังนี้ ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเร่ือง
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบ ซึ่งมีมูลค่าไม่เป็นสาระส�าคัญ 
และได้น�ามาปรับปรุงเพื่อก�าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเน่ือง

7. การกำากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ 
การคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงได้สอบทานการ
ปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปช่ัน

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสีย่งมคีวามเหน็ว่า บริษทัมกีารปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการ
คอร์รัปช่ัน

8. การพิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2564 โดยจากการจัดประกวดราคา และ 
พิจารณาคุณสมบัตขิองผูส้อบบญัชี ทกัษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการตรวจสอบ ความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงมีมติเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชีประจ�าปี  
2564 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงยังได้พิจารณา
รายการใช้บริการอื่นท่ีมิใช่การสอบบัญชีจากส�านักงานสอบบัญชีเดียวกัน 
(Non-Audit Services) ซ่ึงมีการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ

9. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเส่ียงมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี โดยการประเมินตนเองแบบ 
รายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยผลการประเมินแสดงได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง 
ได้ปฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง โดยยึดมัน่บนหลักการของความถูกต้อง ระมดัระวัง
รอบคอบ โปร่งใส และมีความเป็นอิสระเที่ยงธรรมอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อจ�ากัด 
ในการเข้าถึงข้อมูลท้ังจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้
ความเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

10. การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัความเส่ียงได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงเป็นประจ�าทุกปี  
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติที่ดี และเป็นไปตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง 
แนวปฏิบัติท่ีเป็นสากล

โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง  
เห็นว่า คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตลอดจนผู้บริหารของบริษัท  
มจีริยธรรมและความมุง่ม่ันในการปฏิบัติหน้าที ่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั
อย่างมีคุณภาพเย่ียงมืออาชีพ ก้าวทันการเปล่ียนแปลง โดยได้ให้ความส�าคัญ
อย่างย่ิงต่อการด�าเนินงานภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล 
โปร่งใส รวมท้ังมีระบบการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในที่
รัดกุมเหมาะสม

นายไกรฤทธิ์   อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง

นายสุรศักดิ์   วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง

นายประสัณห์  เชื้อพานิช 
กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง
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นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเส่ียง

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เอไอเอสและ
บริษัทในกลุ่ม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมท้ัง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เอไอเอสได้จดัท�าและประกาศใช้นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียง
แบบท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management Policy: ERM Policy) 
และมีการด�าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ซ่ึงครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร 
และระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
(Risk Appetite) โดยปัจจุบันโครงสร้างการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร
ของเอไอเอส มีองค์ประกอบหลัก ดังน้ี

การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร
(Enterprise Risk Management: ERM)

การบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  
(Business Continuity Management: BCM)

การบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจ
(Business Risk Management)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านทุจริต
(Fraud Risk)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
(Fraud Risk Management)

ทั้งนี้ การบริหารความเส่ียงด้านธุรกิจ (Business Risk Management)  
เอไอเอสมีการพิจารณาประเด็นส�าคัญในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนตามแนวทาง 
การบริหารความเส่ียง ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) ความเสีย่ง 
ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk: O) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial 
Risk: F) และความเสีย่งด้านการปฏบิติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)  

โดยบริษัทมีการจ�าแนกรายละเอียดภายใต้การพิจารณาความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Environment Social 
and Governance Risk) ซ่ึงเป็นหัวข้อส�าคัญท่ีบริษัทจะพิจารณาภายใต้ความ
เส่ียงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 044

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส ประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากลของ COSO ERM 2017: Enterprise Risk  
Management Integrating with Strategy and Performance โดยประยุกต์ใช้กับการบริหารความเส่ียงด้านธุรกิจและการบริหารความเส่ียงด้านทุจริต  
ซ่ึงประกอบด้วย

1. การกำาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในระดับองค์กร และหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซ่ึงก�าหนดโดย 
คณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนความเส่ียงทีย่อมรับได้ วัตถุประสงค์ และ 
เป้าหมายในการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกปี 
2. การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ท้ังท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น 
กระบวนการท�างาน บุคลากร และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความต้องการของ
ลูกค้า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบต่างๆ 
เป็นต้น
3. การประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 2 มุมมอง ได ้แก ่  
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ร่วมกับโอกาสที่จะเกิดของ
ความเสีย่งน้ันๆ และการประเมนิความสัมพนัธ์ระหว่างผลกระทบของความเสีย่ง
ใดๆ ที่อาจส่งผลต่ออีกความเส่ียงหนึ่ง
4. การจัดลำาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความส�าคัญของเหตุการณ์และ
ปัจจยัเส่ียงทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส�าคัญและมโีอกาสท�าให้องค์กรต้องเกดิความ
เสียหาย
5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง ตามแต่ละระดับของความเส่ียงด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมโดยค�านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด�าเนินการ
6. การกำาหนดกิจกรรมควบคุม หรือแผนงานเพื่อจัดการความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้
7. การติดตามและการรายงานความเสี่ยง ก�าหนดให้มีการด�าเนินการตาม
กิจกรรมควบคุมท่ีได้ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�า

กำาหนดวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย

ระบุเหตุการณ์
หรือปัจจัยเสี่ยง

ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง

กำาหนด
กิจกรรมควบคุม

ติดตามและรายงานผล
อย่างสมำ่าเสมอ

7

16

25

4 3
ประเมินความเสี่ยงการจัดลำาดับความเสี่ยง 

กรอบโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของเอไอเอส
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บทบาทหน้าที่ ในการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทท�าหน ้าที่ก� า กับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดย
รวมขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ  
โดยก�าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk 
appetite and tolerance) รวมทั้งพจิารณาปัจจัยความเส่ียงและแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Key risks and mitigation plan) และส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้สนับสนุนการก�ากับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวมเพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงทีก่�าหนดไว้ รวมถงึท�าหน้าทีส่อบทาน
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารท�าหน้าท่ีก�ากบัให้ฝ่ายจดัการมกีารบริหารและจดัการความ
เส่ียงอย่างเหมาะสมทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัปฏิบัตงิาน รวมถึงตดิตามสถานะ
ความเส่ียงท่ีส�าคัญขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสูงจากแต่ละสายงาน 
และมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมกีารประชุมเป็นราย
ไตรมาส เพื่อพิจารณาประเดน็ความเส่ียงใหม่ ประเมนิระดบัความเส่ียงพร้อมทัง้
พิจารณาความสัมพนัธ์จากผลกระทบของความเสีย่งแต่ละเร่ือง ทบทวนระดบัของ
ความเสีย่งเดมิท่ีได้ระบไุว้แล้ว และตดิตามความส�าเร็จของการบริหารความเสีย่ง  
โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยง
ต่างๆ และผลส�าเร็จของตวัวัดผลท่ีเชือ่ถือได้จากการปฏิบตังิานตามแผนงานนัน้

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
(Chief Executive Officer)

ผู้บริหารสายงาน

พนักงาน

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Section)
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได ้น�าเสนอผลการบริหารความเสี่ยง 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และ 
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อให้มีการติดตาม 
อย่างใกล้ชิดและม่ันใจได้ว่าความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมท้ังสามารถ
บรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ โดยในปี 2563 เอไอเอส มีแผนพฒันา 
การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจพร้อมไปกับการก�าหนดเป้าหมาย
ทางธุรกิจให้กับพนักงานในหลายระดับช้ัน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งข้ึน

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Section)
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานใน
การน�ากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกรอบที่ก�าหนด 
ประสานงานให้กระบวนการบริหารความเส่ียงมีความเช่ือมโยงกับการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งจัดท�าและน�าเสนอแผนงานของหน่วยงานบริหารความเส่ียง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: 
RMC) อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท�าหน้าที่ก�าหนดกลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนินงาน โดย
ค�านึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) อีกทั้งเป็นเจ้าของความ
เส่ียงที่แท้จริง (Ultimate Risk Owner) ของประเด็นความเส่ียงท้ังหมดของ
บริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษัท

ผู้บริหารสายงาน
ผู้บริหารสายงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง 
รวมท้ังส่ือสารให้พนกังานภายในสายงานมีความเข้าใจกระบวนการบริหารความ
เส่ียง รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน และจัดการความเส่ียงในหน่วยงานตาม

กรอบที่บริษัทก�าหนด พร้อมน�าส่งข้อมูลให้หน่วยงานบริหารความเสีย่ง รวมทั้ง  
จัดการระบบควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

พนักงาน
พนักงานมีหน้าท่ีในการเรียนรู้และตระหนักรู้ถึงความส�าคัญในการบริหารความ
เสี่ยง โดยน�านโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเส่ียงไปประยุกต์ใช้กับ
การท�างานประจ�าวัน

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต
เอไอเอสได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการทุจริตเพื่อป้องกัน 
ตรวจสอบ รายงานและบริหารจัดการประเด็นเร่ืองทุจรติ โดยนโยบายฉบับน้ีได้
ก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิก่ียวกบัการบรหิารความเส่ียงจากการทจุริตไว้ 3 ด้าน คือ
1. การป้องกัน เป็นการระบุ ประเมิน ทบทวนและตอบสนองต่อการทุจริตที ่

อาจจะเกิดข้ึนในองค์กรและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับช้ันตระหนักถึงปัญหา
และความส�าคัญของการรายงานเหตทุุจริต การฉ้อโกงและการประพฤติมชิอบ

2. การตรวจสอบ เป ็นการตรวจและสอบสวนการประพฤติมิชอบหรือ 
การทุจริตใดๆ หรือเหตุท่ีอันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

3. การตอบสนอง เป็นการด�าเนินการกระบวนการสอบสวนรวมถึงกระบวนการ
ลงโทษ

ทั้งนี้  เอไอเอส มีเป้าหมายส�าคัญ คือ กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน 
พึงตระหนกัถงึความเส่ียงของการเกิดการทุจริต รวมถงึการแจ้งเตอืนเหตุต่างๆ  
ท่ีอาจเก่ียวข้องกับการทุจริตในทันที และให้ความร่วมมือในการสอบสวนเร่ือง
ทุจริตอย่างเต็มท่ี ท้ังน้ี เอไอเอสได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงด้านทุจริต (Fraud Risk Management Committee: FRMC) เพื่อท�า
หน้าท่ีก�ากับดูแลนโยบายและข้ันตอนการบริหารจัดการความเส่ียงด้านทุจริต  
รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการบริหารความเส่ียงด้านทุจริต  
เพื่อท�าการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

การสร้างวัฒนธรรมเร่ืองการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
นอกเหนือจากการก�าหนดกรอบการแนวทางการบริหารความเ ส่ียง 
ทั่วท้ังองค์กรและบทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับแล้ว เอไอเอสยังมุ ่ง 
ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจที่ตรงกันในเร่ืองของความเส่ียงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายขององค์กร และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น  โดยเอไอเอสด�าเนินมาตรการ 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร ดังน้ี

• ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเส่ียง คู่มือการบริหารความเส่ียง 
และขั้นตอนในการบริหารความเส่ียง โดยเผยแพร่ผ่าน อินทราเน็ต  
เพื่อให้พนักงานสามารถท�าความเข้าใจเก่ียวกับหน้าที่และกระบวนการ
บริหารความเส่ียงได้

• จัดท�าแผนบริหารความเส่ียงระดับองค์กรและระดับสายงาน ครอบคลุม 
ถึงกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

• สือ่สารผ่านการจดังานประกาศผลประกอบการทกุครึ่งปี เพื่อให้พนกังาน
ทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกันและรับทราบทิศทางและอุปสรรค/ความ
ท้าทาย ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว

• ให้ความรู้เร่ืองหลักการบริหารความเส่ียงกับพนักงาน โดยจัดท�าเป็น
เอกสารน�าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่บน อินทราเน็ต

• เน้นย�้าและให้ความส�าคัญการจัดท�ากระบวนการบริหารความเสี่ยงควบคู่
กับการจัดท�าแผนกลยุทธ์ กล่าวคือ เมื่อหน่วยงานมีการวางแผนกลยุทธ์
ใหม่ บุคลากรที่เก่ียวข้องต้องวิเคราะห์ถึงประเด็นความเส่ียงที่อาจจะเกิด
ขึ้นจากการด�าเนินกจิกรรมใดๆ และรายงานต่อผู้บริหารสายงาน เพื่อระบุ
แนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์นั้นได้ รวมถึงผนวก
เรื่องการจัดการความเส่ียงอยู่ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ
และการประเมินผลปฏิบัติงาน
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กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย 
4 กระบวนการหลัก ดังนี้

1. การออกแบบและจัดทำาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ:
น�าเป้าหมายด้านการบริหารความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจของกระบวนการ
ธุรกิจหลัก มาออกแบบและจัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจท่ีสามารถรองรับ
ภยัพิบัตท่ีิอาจเกดิข้ึน โดยพิจารณาจากวิเคราะห์ผลกระทบทางธรุกิจ (Business 
Impact Analysis: BIA) ประกอบกับการพจิารณาความเส่ียงของเหตุการณ์
ต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น เพื่อระบบุริการหรือกระบวนการท�างานทีส่�าคัญ และผลกระทบ 
จากการหยุดชะงกัของบริการหรือกระบวนการดงักล่าว รวมถงึก�าหนดช่วงเวลา
หยุดชะงักและระดับการด�าเนินงานที่ยอมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ

2. การนำาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ:
น�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่อนุมัติแล้วไปด�าเนินการตามท่ีระบุใน 
แผนงาน และส่ือสารแผน บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจพร้อมท�าความเข้าใจ
กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอก 
ที่จ�าเป็นในการด�าเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เพียงพอ

3. การซ้อมแผน และทำาให้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นปัจจุบัน:
จัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจตามก�าหนดเวลาและเป้า
หมายที่ก�าหนดไว้ พร้อมท�าการปรับปรุงแผนงาน ให้เป็นปัจจุบัน และรายงาน
ผลการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ต่อผู้บังคับบัญชาผู้รับผิด
ชอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนั้น รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารภาวะวิกฤติให้รับทราบ

4. การทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางในการดำาเนนิธรุกจิ:
การปรับปรุงแก้ ไขแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและสอดรับกับระดับความเส่ียงที่องค์กรเผชิญอยู่ในเวลาน้ัน

การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management)
เอไอเอสน�าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน 
ตามหลักมาตรฐานสากลทางด้านการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจมาใช้เพื่อ
เตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น กรณีท่ีเกิดภยัพิบติั ภยัธรรมชาติ 
หรือเหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความควบคุม ซ่ึงเหตุการณ์ดัง
กล่าวอาจส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และอาจ
ก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากร ซ่ึงครอบคลุมถึง
กระบวนการธุรกิจท่ีส�าคัญ (Critical Business Process) ท้ังส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมถึงบริษัทต่างๆ ในกลุ่มเอไอเอส และบริษัทในเครือ โดยก�าหนด
ให้มีนโยบายและคู่มือการบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกิจ และให้มคีณะกรรมการ
บริหารภาวะวิกฤติ (Crisis Management Committee)  ที่ประกอบด้วยผู้
บริหารระดบัสูงของแต่ละสายงาน มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นประธาน มหีน้า
ท่ีรับผิดชอบและอ�านาจตัดสินใจในช่วงสภาวะวิกฤติ ต้ังแต่การตอบสนองต่อ
สถานการณ์ รวมถึงก�ากับดูแลให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีจ�าเป็น
ท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
เพือ่ให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและย่ังยืน

กระบวนการบริหาร 
ความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ

การออกแบบ
และจัดทำาแผน

การฝึกซ้อม
ตามแผน

การนำาไปปฏิบัติการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงาน
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ภาพรวมการดำาเนินงานตามกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เอไอเอสดำาเนินกระบวนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจโดยครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระบบงานส�าคัญต่างๆ โดยพิจารณา
จากความเส่ียงของภัยคุกคามต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังในแง่ของโอกาส 
ท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ และผลกระทบหากเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้น เพื่อด�าเนินการ 
จดัท�าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกิจในระดบัองค์กร เพื่อรองรับเหตุฉกุเฉิน
หรือภาวะวิกฤติ ที่อาจส่งผลเสียหายต่ออาคารส�านักงาน หรือความสูญเสีย 
เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากรของเอไอเอส

การจัดทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับหน่วยงาน จากการประเมิน
ผลกระทบทางธุรกิจหากไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานได้  
เพื่อจัดท�าแผนความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับกระบวนการธุรกิจ 
ที่ส�าคัญของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเน่ืองในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า

การจัดทำาแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมกลยุทธ์และ
ข้ันตอนในการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของกระบวนการธุรกิจที่ส�าคัญ ตลอดจนทรัพยากรที่จ�าเป็นต้องใช้ในการกู้คืน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้บริการหลักท่ีส�าคัญของเอไอเอส 
สามารถกลับมาใช้งานได้ตามก�าหนดเวลาและระดับการด�าเนินงานท่ียอมรับได้
ของแต่ละบริการ/กระบวนการ 

การจัดทำาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรองรับกระบวนธุรกิจหลัก 
(Critical Business Processes) ทีมี่ผลกระทบโดยตรงต่อการส่งมอบบริการ
หลัก (Critical Services) และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา

ทุกระดับและพนักงานทุกคนท่ีจะต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางในการด�าเนินธุรกิจ เช่น การจัดท�า
แผนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการฝึกซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแก้ ไขแผนงานเพื่อให้
มั่นใจในประสิทธิผลของแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ

ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและเป้าหมายในปี 2564
ด้านระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management System: BCMS)  เอไอเอสได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ISO 22301:2012 ในธุรกิจบริการคลาวด์ (Cloud Service) และบริการ
จัดสรรพื้นที่ส�าหรับการจัดวางหรือติดต้ังเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ในฐานะ
ท่ีบริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์และ 
มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยพิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดการบริหาร
ความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง นอก
เหนอืจากน้ี บริษัทยังได้ด�าเนนิการฝึกซ้อมแบบจ�าลองสถานการณ์ตามแผนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 มีการฝึกซ้อมตาม
สถานการณ์การเกิดภัยคุกคามมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการ
โจมตโีดยปฏเิสธการใหบ้ริการ (Denial-of-Service (DoS) attack)  ทีศู่นย์จัด
เก็บข้อมลูหลักของบริษทัทีจ่ะส่งผลให้เกดิการหยุดชะงกัของการส่งมอบบริการ
บางประเภท โดยที่เอไอเอสได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อเตรียม
การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะท�าให้เอไอเอสสามารถให้บริการได้อย่างต่อ
เน่ืองตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business continuity plan)
ที่ได้ก�าหนดไว้

ซ่ึงในปี 2564 บริษัทมีเป้าหมายที่จะประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล ISO 
22301:2012 ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเม่ือประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม
 
ด้านระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เอไอเอส 
มีการจัดท�ากระบวนการบริหารความเส่ียงและมีการรายงานผลอย่างสม�่าเสมอ 
รวมทัง้ให้ความส�าคญักบัความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึนใหม่ (Emerging Risk) รวมทัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งด�าเนินการน�าเสนอข้อมูลทีอ่าจมส่ีงผลต่อการ
ด�าเนินการของกระบวนการทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ  รวมทั้ง
หน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับประเดน็หรือข้อมลูดงักล่าว เพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการบริหารความเส่ียงได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

นอกจากน้ี บริษัทให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 
เกี่ยวกับกรอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Framework)  
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม�า่เสมอ เพื่อให้การบริหารความเสีย่ง 
มีความทันสมัยและเหมาะสมกับปัจจุบัน
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ปัจจัยเสี่ยง
1. กระบวนการกำาหนดและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง

เอไอเอสตระหนักถึงความส�า คัญของการบริหารความเ ส่ียงภายใต ้ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจท้ังจากปัจจัยภายใน
และภายนอก 

โดยมีการพิจารณาปัจจัยเ ส่ียงต ่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม หรือ 
อาจท�าให้สูญเสียโอกาสท่ีส�าคัญทางธุรกิจจากหลายๆ ปัจจัย ดังนี้

1. ป ัจจัยภายในและภายนอกในการด�าเนินธุรกิจ เช ่น บุคลากร การ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับ 
ดูแล พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และสภาพแวดล้อม 
ในการท�าธุรกิจ  

2. เหตุการณ ์ที่ อาจจะส ่ งผลกระทบเชิ งลบอย ่ าง มี นัยส� า คัญ เช ่น  
สถานการณ์ใดๆ ที่เป็นมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท�าให้เอไอเอสไม่สามารถ
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกระทบต่อความสามารถ 
ในการแข่งขัน รวมถึง อุทกภัย การเกิดไฟป่า ภัยธรรมชาติ หรือ โรค
ระบาดต่างๆ

3. เหตุการณ์ในอดีต ป ัจจุบัน และท่ีก�าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีอาจ 
ส่งผลต่อการด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม

4. การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมทั้งในระยะส้ันและ 
ระยะยาว ท่ีมีนัยส�าคัญ

5. สาเหตุ/ท่ีมาที่ ไปของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ เกิดข้ึน ที่อาจส่งผลต่อการ 
ด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม

6. โครงการหรือสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เอไอเอสต้องการพัฒนาข้ึน
7. โอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน

ผู้บริหารและพนักงาน	พิจารณาระบุ

ประเด็นความเสี่ยงในระดับองค์กร

และสายงาน

คณะท�างานด ้านบริหารความเสี่ยง	

พิจารณาประเด็นท่ีถูกระบุขึ้นมาจาก	

แต่ละสายงานเพื่อระบุความเสี่ยงที่มี

นัยส�าคัญระดับองค์กรและน�าเสนอต่อ	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งพิจารณา	

ก�าหนดประเด็นความเสี่ยง	โดยพิจารณา	

ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน	 และ

ก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได้	(Risk	

appetite	and	tolerance)	พร้อมก�าหนด

วิธีการป้องกันและบริหารความเสี่ยงและ

มาตรการในการจัดการความเสี่ยงดัง

กล่าว	จากนั้นน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อทราบ/ให้ความเห็น
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ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
1. ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐ กฎ ระเบียบข้อบังคับของ 

หน่วยงานกำากับดูแล
เอไอเอสประกอบกิจการภายใต้การก�ากบัดแูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กสทช. 
ซ่ึงมีบทบาทหน้าทีใ่นฐานะองค์กรผูก้�ากับดแูลการประกอบกิจการของผู้ได้รับใบ
อนุญาต ท้ังน้ี การออกหรือการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับในบาง
กรณีของหน่วยงานภาครัฐ อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ความ 
สามารถในการท�าก�าไรของบริษัทลดลง และ/หรือ ต้นทุนในการให้บริการสูงขึน้

ทั้งน้ี เอไอเอสมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานภาค
รัฐท่ีก�ากับดูแลโดยตรง ซ่ึงมีหน้าที่ในการติดตามการออกและเปล่ียนแปลง 
กฎระเบียบอยู่อย่างสม�่าเสมอเพื่อรายงานและประสานงานกับผู้บริหารและ 
หน่วยงานอืน่ๆ ในองค์กรทีเ่กีย่วข้องให้รับทราบอย่างทนัท่วงทแีละพร้อมต่อการ
ตอบสนอง รวมถงึการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  
ได้รับข้อมูลผลกระทบจากการออกกฎระเบียบต่อการด�าเนินธุรกิจ ในกรณีที่มี  
กฎระเบียบ ท่ีจะประกาศเพื่อใช้บังคับในอนาคตและอาจกระทบสิทธิของกลุ่ม 
เอไอเอส เอไอเอสจะส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเหน็อย่างสม�า่เสมอ 
ซ่ึงในกรณีท่ีเห็นว่ากฎระเบียบน้ันๆ กระทบสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่าง 
ไม่เป็นธรรม อาจจะพิจารณาฟ้องร้องเพื่อให้เพิกถอนการประกาศใช้ ตลอดจน
เรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

การด�าเนินธุรกิจ	รายได้และต้นทุน	

และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

2. ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีนัยสำาคัญ

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ 
ในอดีตเอไอเอสประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้สัญญาอนุญาต
หรือสัมปทานกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีข้อก�าหนดให้ต้องโอนทรัพย์สินท่ี
ได้ลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบกิจการให้แก่คู่สัญญาภาครัฐ ตลอดจนน�าส่ง
ส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราท่ีก�าหนด ซ่ึงที่ผ่านมาเอไอเอสมีข้อพิพาทหลายคดี
อันเกิดจากการตีความข้อสัญญาที่ไม่ตรงกัน เช่นเร่ืองส่วนแบ่งรายได้ เป็นต้น 
รวมทั้งในบางกรณี กสทช. ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าสั่งที่ส่งผล
ต่อการประกอบธุรกิจหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ที่อาจท�าให้ ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ หรือส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจและ/หรือรายได้ของบริษัท และ/หรือต้นทุน
ในการให้บริการสูงขึ้น ซ่ึงในหลายกรณีเอไอเอสได้ใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อ
ให้พิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายในการด�าเนินการต่างๆ ของ กสทช.

(ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ตามรายงานหัวข้อ ข้อพิพาททาง
กฎหมาย)

เอไอเอสมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้บริษัทในฐานะคู่สัญญาได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาท่ี
เกี่ยวข้อง หากมีประเด็นข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ก็จะด�าเนินการเจรจาหาข้อยุติโดย
เร็ว ซ่ึงหากไม่ประสบผล ข้อพพิาทนี้จะเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดย
คณะอนญุาโตตลุาการตามทีก่�าหนดไว้ในสัญญาฯ ตลอดจนศาลท่ีมีเขตอ�านาจ
เพื่อพิจารณาตัดสินให้เป็นท่ียุติต่อไป

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

ฐานะการเงินและภาพลักษณ	์

ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศและภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเอไอเอส เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ช้บริการ และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัผู้ใช้บริการ จ�าเป็น
ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง
ขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้อาจมีโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงทาง
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน ทั้งที่เกิดจากความ
ซับซ้อนของเทคโนโลยีเอง และความรู้ความสามารถของพนักงานท่ีจะต้องได้รับ
การพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความบกพร่องของระบบท่ีอาจ
เปิดโอกาสให้ผู้ ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบหรือจากภัยคุกคาม
ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ

• ระบบความปลอดภัยของสารสนเทศหากไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ โดยเฉพาะความปลอดภัยของข้อมูล
ส�าคัญ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในระบบ

• ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ เช่น การก่อกวนเครือข่าย (DDoS Attack) 
การปลอมหน้าเว็บไซต์ (Phishing) การติดตั้งโปรแกรมประสงค์ร้าย 
(Malware/Virus) เป็นต้น อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจได ้

เอไอเอสมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าเอไอเอสสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ได้ ดังน้ี

• การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลต่างๆ ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับพระ
ราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจัยเส่ียงที่เป็นความเส่ียงต่อเนื่องและปัจจัยเส่ียงใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปสามารถจ�าแนกเป็นความเส่ียงดังน้ี 
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• ขยายและพฒันาเคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัทางสารสนเทศให้ครอบคลมุ
ระบบงานท่ีส�าคัญของบริษัท

• เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ เช่น ก�าหนด
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญในระบบ ปรับปรุงพื้นที่ท�างานท่ีมีการเข้าถึง 
ข้อมูลของลูกค้าเป็นแบบปิด สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Awareness) แก่พนักงานทุกระดับช้ัน

• พฒันาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภยัของข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน	การหยุดชะงัก	

ทางธุรกิจและ/หรือระบบ	สารสนเทศ

ของบริษัท	และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาดท่ีรุนแรง
จากการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ให้บริการต่างก็มุ่งขยาย
โครงข่ายอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถส่งมอบบริการได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง 
รวมทั้งการเสนอโปรโมชั่นที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเสนอแพ็กเกจการใช้งาน
ข้อมลูผ่านเครือข่ายแบบไม่จ�ากดัปริมาณ (Unlimited package) และการเสนอ
โปรโมช่ันพร้อมดีไวซ์ที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ ท�าให้เกิดการแข่งขัน
ทางด้านราคามากขึ้น

เอไอเอสมีแผนจัดการความเส่ียง ดังนี้ 
• เป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมในการน�าเสนอรูปแบบบริการใหม่ด้านดิจิทัลไลฟ์ 

ภายใต้เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปให้กับลูกค้า
• การขยายโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อน�าเสนอ

ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบ Fixed Mobile Convergence (FMC) เพื่อน�าเสนอ
บริการท่ีลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น

• การพัฒนาคุณภาพของบริการหลังการขายเพื่อรักษาฐานลูกค ้า
เดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะการเสนอสิทธิประโยชน์เซเรเนด 
(Serenade Privileges Program) บริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์พัฒนา
สิทธิประโยชน์และมูลค่าของเซเรเนดในหลายด้าน เช ่น ขยายพื้นที่ 
ให้บริการลูกค้าเซเรเนด การเสนอส่วนลดค่าเคร่ืองโทรศัพท์พิเศษแก ่
ลูกค้าเซเรเนด ขยายสิทธปิระโยชน์การให้บริการแก่ลูกค้าเซเรเนดโดยร่วมกับ
พาร์ทเนอร์ช่ือดังด้านต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ท่องเที่ยว เอนเตอร์เทนเมนท์

• การพัฒนาคุณภาพการให ้บริการลูกค ้าผ ่านช ่องทางการบริการ 
ด้วยตนเอง (Self-service) ผ่านทางแอปพลิเคช่ัน myAIS เพื่อให้ลูกค้า
สามารถท�าธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการพัฒนาระบบ AIS 
Point เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์ ได้อย่างครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

• พัฒนากลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัทให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ (Advanced Analytics Tools)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน	ส่วนแบ่งการ

ตลาด	ภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

3. ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอันกระทบต่อพฤติกรรม 
ของผู้บริโภค

การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล
ในปัจจุบันเอื้อให้เกิดสินค้าบริการในรูปแบบใหม่ๆ จากผู้ให้บริการหน้าใหม ่
ทีท่�าธรุกจิต่างรูปแบบ มีการใช้ประโยชน์จากช่องทางดจิิทัลออนไลน์เข้าถงึลกูค้า 
มีรูปแบบการท�าธุรกิจ (Business model) ท่ีมีโครงสร้างต้นทุนต�่ากว่าธุรกิจ 
ในรูปแบบเดิม รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าในการใช้สินค้า
และบริการด้วยลูกค้ามีทางเลือกกว้างขวางในโลกดิจิทัล ส�าหรับบริการใน 

รูปแบบใหม่ๆ ส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวต่อความท้าทายนี้และพัฒนาแผนการ 
ด�าเนินธุรกิจเพื่อรักษาฐานลูกค้า สามารถสร้างการเติบโตของรายได้ และรักษา
การเติบโตในระยะยาว 

โดยเอไอเอสมีแผนจัดการความเส่ียง ดังน้ี
• ก�าหนดกลยุทธ์ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี
• พัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น การ

เลือกใช้สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ติดตั้งช่องทางการให้บริการ
ผ่าน AI หรือ Chatbot การประยุกต์ใช้กระบวนการท�างานอัตโนมัติโดย
หุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) ในการให้บริการลูกค้า

• น�าเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
และดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบใหม่ที่ให้มูลค่าเพิ่มเพื่อลดความซับซ้อนและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดลูกค้า

• เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเคร่ือง
มอื Data Analytics เพื่อเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าอย่างเหมาะสม

• พฒันาระบบโครงข่ายการให้บริการ ระบบการบริการลูกค้าและระบบสนบัสนนุ
ให้อยู่บนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น คลาวด์เทคโนโลยี

• พัฒนาการเติบโตในธุรกิจลูกค้าองค์กร (Corporate) และธุรกิจดิจิทัล
คอนเทนต์ (Content) เช่น ขยายการให้บริการเกี่ยวกับ IoT พัฒนาระบบ 
Cloud Business Ecosystem

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
เพื่อให้พร้อมส�าหรับการด�าเนินการหรือสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท

• ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยแสวงหาแนวโน้มและทิศทาง
การเปล่ียนแปลงของโลกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอกและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน,	ภาพลักษณ์

ชื่อเสียงและส่วนแบ่งการตลาด

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยเพิ่ม

ขึ้นในระยะยาว	(Emerging	risk)

4. ความเสีย่งจากการเตรียมความพร้อมด้านบคุลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นผ่าน 
ไปสู่ยุคดิจิทัล

จากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจ�าเป็นต้อง
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถ
ของพนักงานทีจ่ะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงท ีบริษัทอาจสญูเสียความได้
เปรียบทางการแข่งขันทางธรุกิจในปัจจุบนั รวมถงึธรุกจิทีจ่ะเกดิขึ้นใหม่ในอนาคต 

เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี
• สรรหาพนักงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการของบริษัท รวมถึงการ

พัฒนาทักษะใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับการด�าเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคต
• ร่วมมอืกบัสถาบนัระดบัโลกท่ีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน เพื่อวางรากฐาน 

พัฒนาความรู้และเตรียมความพร้อมแก่พนักงานเฉพาะกลุ่มในการด�าเนิน
ธุรกิจด้านดิจิทัล รวมถึงสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ (Succession plan) 
พร้อมทัง้การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation) 
ไปสู่ยุคดิจิทัล ซ่ึงมีผลกระทบในระยะยาว (Emerging risk)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

ภาพลักษณ์ชื่อเสียง		

และส่วนแบ่งการตลาด

ไม่เปลี่ยนแปลง

5. ความเสี่ยงจากการต ้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในห ่วงโซ ่อุปทาน  
(Supply Chain)

เอไอเอสต้องซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายและสถานีฐานจากผู ้ขายหลักน้อยราย 
เนื่องด้วยข้อจ�ากัดในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของผู้ขาย ซึ่งรวมไปถึง 
การใช้บริการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐาน ท�าให้อาจมี 
ความเส่ียงจากการที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการ
ได้ตามที่ตกลงไว้ ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ 
ตึงเครียดมากขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเส่ียงด้านการด�าเนินงานของ 
เอไอเอส ในฐานะที่เอไอเอสมีคู่ค้าท่ีเป็นบริษัทเอกชนในประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนเป็นหลัก ซ่ึงบริษัทคู่ค้าดังกล่าวอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการให้กับเอไอเอสได้ตามท่ีตกลงไว้

เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี
• ก�าหนดนโยบายการจดัซือ้/จดัจ้าง จากผูข้าย/ผู้ให้บริการแบบ Multi-vendor 

ส�าหรับอุปกรณ์และการบริการที่ส�าคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพึ่งพา 
ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงเป็นหลัก

• จัดเตรียมรายช่ือผูข้าย/ผูใ้ห้บริการ ทีผ่่านกระบวนการคัดเลือกตามมาตรฐาน
ทีบ่ริษัทก�าหนดเพื่อให้สามารถเลอืกใช้บริการได้ หากผู้ขาย/ผูใ้ห้บริการหลัก
ไม่สามารถให้บริการได้ 

• ควบคมุปริมาณอุปกรณ์ส�ารอง อะไหล่ และ/หรือ สินค้าคงคลัง ให้อยูป่ริมาณ
ท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์/สินค้าหลัก
ที่ส�าคญั

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน	การหยุดชะงักทาง

ธุรกิจและ/หรือภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

6. ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง
การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัทได้ท้ังในเชิงของโอกาสและอุปสรรค เนื่องด้วยการ
เปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีมี 
ผลกระทบต่อก�าลังการซื้อของผู้ใช้บริการ 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการใช้งานการส่ือสารผ่านทางโทรศัพท์ ไร้สาย 
ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารผ่านเสียง หรือการส่ือสารผ่านข้อมูลต่างๆ ถือเป็น 
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของคนในประเทศ รวมท้ังค่าบริการในการใช้งาน 
ท่ีผู้ให้บริการก�าหนดอยู่ในระดับที่สามารถจับจ่ายได้ (Affordable price) ท�าให้ 
บริษัทได้รับผลกระทบจากความเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในระดับ 
ที่ยอมรับได้  

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้/	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไม่เปลี่ยนแปลง

7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและ 
ระบบงานสำาคัญ
ด้วยบริการโทรคมนาคมเป ็นบริการจ�าเป ็นพื้นฐานส�าหรับการติดต ่อ 
ส่ือสารของประชาชนและธุรกิจ หากกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ท่ีไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท อาจส่งผล
ให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลักด้านโครงข่าย และเกิดการหยุด
ชะงักทางธุรกิจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเน่ืองของการส่งมอบบริการ
ให้ลูกค้าและรายได้ของบริษัท
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ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบบริการให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เอไอเอ
สมีการสร้างระบบส�ารองที่จ�าเป็นในบางส่วนเพื่อรองรับ (redundancy) ระบบ
ปฏิบัติงานหลักที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการให้บริการลูกค้า รวมทั้งมีการวางแผน
เพื่อลดผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ 
เช่น ด�าเนินการติดต้ังเสาสัญญาณตามมาตรฐานการออกแบบ EIA-222C ให้
สามารถรองรับความแรงลมในระดับที่สูงกว่าข้อมูลความแรงลมที่เคยเกิดขึ้น
ในประเทศไทย การยกความสูงของสถานีฐานโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากอุทกภัย
ร้ายแรงสุดในปี 2554 เป็นต้น รวมทั้งก�าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM Policy) ท้ังระดับ
องค์กรและระดับหน่วยงาน โดยให้มีการซักซ้อมและทบทวนแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ

นอกเหนอืจากน้ี เอไอเอสได้รับการรบัรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012 Business Continuity Management 
System ในฐานะท่ีได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่าง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยภิบัติ ซ่ึงก่อให้
เกิดการบริหารความย่ังยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้
อย่างแท้จริง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้	ภาพลักษณ์ชื่อเสียง	

และการด�าเนินการไม่ได้ตามแผนงาน

ไม่เปลี่ยนแปลง

8. ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ถือเป็นปัญหา 
ระดับสากล ที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการด�าเนินการทางธุรกิจท้ังทาง
ตรงและทางอ้อม ตั้งแต่การดูแลรักษาโครงสร้างและอุปกรณ์โครงข่าย ต้นทุนใน
การให้บริการ ความต่อเนือ่งของสินค้าบริการในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท รวมถงึ
ผลในเชิงเศรษฐกจิสงัคม อนัสืบเนือ่งจากการเปล่ียนแปลงอุณหภมูโิลกท่ีกระทบ
ต่อสภาพการอยู่อาศยัและระบบอาหารและเกษตรกรรม นอกจากนี ้การผลักดนั
ของรัฐบาลทั่วโลกและการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่สังคมที่ลดการปล่อยคาร์บอน 
(Decarbonization) สร้างให้เกดิความเสีย่งในการเปล่ียนผ่าน (Transition risk) 
ซ่ึงกระทบทัง้ในด้านต้นทนุการท�าธรุกิจและมูลค่าของทรัพย์สิน เพื่อลดผลกระทบ 
ในระยะยาว เอไอเอสได้ด�าเนินการเพื่อลดทอนความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังน้ี

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยก�าหนดเป้าหมายปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินธุรกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม 

• การเลือกใช้และปรับปรุงอปุกรณ์ส่วนต่างๆให้เกิดประสิทธภาพพลังงาน
สูงข้ึนและช่วยลดค่าไฟ

• เพิ่มสัดส่วนการใช้งานพลังงานทดแทนของบริษทั เช่น การตดิตัง้แผงโซลาร์
เพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์บนอาคารดาต้าเซ็นเตอร์และสถานีฐาน 

• ด�าเนินการก�าจัดซากอุปกรณ์โครงข่ายที่หมดอายุอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิด
การรีไซเคิล รวมถึงโครงการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ใช้งานโทรศัพท์มือถือจากผู้บริโภคเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 

• สนับสนุนให้ลูกค้ารับบริการต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับใบ
แจ้งหนี้ (e-statement) การช�าระค่าบริการ (e-payment) การเติมเงิน 
(e-top up) และการรับใบเสร็จ (e-receipt)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

การหยุดชะงักทางธุรกิจ/ค่าบ�ารุง

รักษาอุปกรณ์	และต้นทุนในการ

ด�าเนินธุรกิจในระยะยาว

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยเพิ่ม

ขึ้นในระยะยาว	(Emerging	risk)

9. ความเสีย่งจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในวงกว้าง การใช้ชีวิตในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง แต่ความต้องการการใช้งาน
ด้านการสื่อสารและข้อมูลกลับเพิ่มสูงข้ึน บริษัทต้องหาช่องทาง และน�าเสนอ
สินค้าและบริการในรูปแบบใหม่เพื่อตอบความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงส่งผลก
ระทบต่อรายได้ทางการเงินของบริษัทโดยตรง นอกเหนือจากนี้การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัท ท�าให้รูปแบบการด�าเนินงานของบริษัทมีการเปล่ียนแปลง
ไปเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยค�านึงถึงความ
ปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก แต่ก็ยังต้องสามารถรักษาระดับการให้บรกิาร
สินค้าและบริการของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี
• ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น การเลือกซ้ือสินค้าและ

บริการผ่านระบบออนไลน์ ทดแทนการให้บริการที่หน้าร้านค้า บริการจัดส่ง
สินค้า ให้บริการข้อมูลผ่าน AI หรือ Chatbot การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ท�างานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) ในการให้
บริการลูกค้า

• น�าเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
และดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบใหม่ท่ีให้มูลค่าเพิ่มเพื่อลดความ

 ซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และยังเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์
เพื่อดึงดูดลูกค้า

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 054

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



• น�าเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตในรูปแบบ
ฐานวิถชีีวิตใหม่ ท่ีเหมาะสมกบัลูกค้าท่ัวไป และลูกค้าองค์กร เช่น การท�างาน
จากบ้าน (Work from home) การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

• พัฒนาระบบโครงข่ายสัญญาณ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการ
ใช้งานด้านข้อมูลที่เพิ่มสูงข้ึน

• จดัต้ังศนูย์แจ้งเหตุ COVID-19 ส�าหรับภายในบริษทั เพื่อติดตามสถานการณ์ 
รับแจ้งเหตุ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนดมาตรฐานในการป้องกัน และรับมือการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า
อาคาร ก�าหนดแนวทางการท�าความสะอาดจุดท่ีมีการสัมผัสร่วม ก�าหนด
แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ท่ีมาติดต่อจากภายนอก เป็นต้น

• ก�าหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน (Work from 
home) ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรค โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของ
พนักงาน ควบคู่ไปกับการรักษาระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน	/	การหยุดชะงัก

ทางธุรกิจ	/	ความปลอดภัยของ

พนักงาน

ความเสี่ยงใหม่ในปี	2562

10. ความเสี่ยงจากสินค้าและบริการทดแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึน
การเติบโตอย่างรวดเร็วของการบริการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบข้อความ เสียง 
หรือภาพ ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Over the Top – OTT) ท้ังในแง่ของผู้ให้
บริการท่ีไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเองท�าให้มต้ีนทนุทีต่�า่กว่าในแง่ของการให้
บริการ และในแง่ของผูบ้ริโภคทีมี่ทางเลือกในการใช้บริการ หรือรับชมบริการจาก 
OTT ได้หลากหลายโดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่ีต�า่ หรือบางส่วนสามารถใช้
บริการได้ฟรี นอกจากนี้ แนวโน้มการเกิดขึ้นของการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่
อาจจะสามารถมาทดแทนรูปแบบการให้บริการของบริษัท มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น 
เช่น การให้บริการอนิเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท ท่ีต้องมีการลงทุนและพัฒนาด้านโครงข่ายตลอดเวลา รวมทั้ง
การพฒันาและน�าเสนอสินค้าและบริการท่ียังสามารถสร้างรายได้และตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ริโภคให้ได้มากทีสุ่ด ท�าให้บริษทัมต้ีนทนุในการด�าเนนิการ 
สูงกว่าผู้ให้บริการ OTT และ/หรือ ผู้ให้บริการในรูปแบบใหม่ ซ่ึงเอไอเอสมีแผน
จัดการความเสี่ยง ดังนี้

• ก�าหนดกลยุทธ์ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี

• พฒันาระบบโครงข่ายการให้บริการ ระบบการบริการลูกค้าและระบบสนบัสนนุ
ให้อยู่บนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น คลาวด์เทคโนโลยี

• พัฒนาการเติบโตในธุรกิจลูกค้าองค์กร (Corporate) และธุรกิจดิจิทัล
คอนเทนต์ (Content) เช่น ขยายการให้บริการเกี่ยวกับ IoT พัฒนาระบบ 
Cloud Business Ecosystem

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
เพื่อให้พร้อมส�าหรับการด�าเนินการหรือสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท

• ศึกษาแนวทางการลงทุน และด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
รายได้ใหม่ให้กับบริษัท

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงินและขีดความ

สามารถในการแข่งขัน

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยเพิ่ม

ขึ้นในระยะยาว	(Emerging	risk)

11. ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Risk of Data Privacy)
เอไอเอสด�าเนินธุรกิจที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งรายบุคคลและลูกค้าธุรกิจจ�านวน
มาก และจ�าเป็นต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุมเพื่อปกป้อง
ความเส่ียงจากการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงความเสี่ยง 
ท่ีอาจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีการร้องขอ  
และด�าเนินการให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: 
PDPA) และ General Data Protection Regulation (GDPR)

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 055

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



เอไอเอสมีแผนจัดการความเส่ียง ดังนี้
• จัดต้ัง Data Protection Office (DPO) เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง 

ที่รับผิดชอบดูแลและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทมีกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีรัดกุม 

• ก�าหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศ
จากภาครัฐสืบเนื่องจากกฎหมายต่างๆ

• ก�าหนดกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการเข ้าถึงข ้อมูล 
ท่ีรัดกุม ออกแบบมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และมีการสอบทานอย่าง
สม�่าเสมอ

• ในกรณีที่บริษัทจ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานรัฐตาม
ท่ีร้องขอ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบอ�านาจทางกฎหมายและพิจารณา
เนื้อหาของข้อมูลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด และจะต้องไม่ก่อให้เกิด
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

• มีกระบวนการรับข ้อร ้องเ รียนจากลูกค ้าในกรณีที่ มีข ้อมูล ร่ัวไหล 
หรือได้รับผลกระทบ รวมถึงกระบวนการจัดการและเยียวยา

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

ภาพลักษณ์ของบริษัท	/	บทปรับจาก

หน่วยงานก�ากับดูแล

ความเสี่ยงใหม่ในปี	2562

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
เอไอเอสมีรายรับและรายจ่ายบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศจากการให้บริการ
ข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) และจากการซ้ืออุปกรณ์โครง
ข่ายต่างๆ ดังนั้นความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายรับและรายจ่ายของบริษัท

เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี
• การท�าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 

โดยก�าหนดอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าไว้ ณ วันที่ท�าสัญญาเพื่อการ 
ส่งมอบในอนาคตตามจ�านวนเงิน สกุลเงิน ในระยะเวลาที่ระบุไว้

• การช�าระค่าสินค้าและบริการที่ เป ็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยการใช ้
เงินฝากในสกุลเงนิตราต่างประเทศที่มีอยู่ (Natural Hedge)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้/	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไม่เปลี่ยนแปลง
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รายงานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืนประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน 
ได้แก่ คุณประสัณห์ เช้ือพานิช ประธาน, คุณสมประสงค์ บุญยะชัย และ 
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ 

ในปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืนมีการประชุมท้ังหมด 4 คร้ัง 
สาระส�าคัญของการปฎิบัติหน้าที่ในปี 2563 มีดังต่อไปนี้
 
• คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืนได้รับบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมในการก�ากับ

ดูแลและการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท
  
• คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืนรับทราบความคืบหน้าในการด�าเนิน

โครงการตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนซ่ึงประกอบไปด้วย  
2 โครงการ คือ โครงการอุ่นใจไซเบอร์ ซึ่งด�าเนินงานภายใต้กลยุทธ์
ด้านการส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์ เ น็ต
และสังคมออนไลน์  เพื่อส่งเสริมและปกป้องคนไทยจากความเสี่ยง
ด้านไซเบอร์ด้วยเครื่องมือดิจิทัลและเพื่อความเชื่อม่ันที่มีต่อเอไอเอส 
ด้านความปลอดภัยและการใช้อินเทอร์เน็ต และโครงการ ทิ้ง E-Waste  
กับเอไอเอส ซึ่งด�าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ด้านการลดและก�าจัดขยะ

อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการลดและรีไซเคิลของเสียจากการด�าเนินธุรกิจ
และส่งเสริมให้คนไทยร่วมก�าจัดขยะอิ เล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี  โดย
มีนโยบายให้ด�าเนินโครงการแบบมีกลยุทธ์และมีตัวช้ีวัดผลได้ชัดเจน 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

• คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืนรับทราบผลการคัดเลือกให้เอไอเอส 
เป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index)  
และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ประจ�าปี 2563  
ในกลุ ่มอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคม และมีนโยบายให้น�าแนวทาง 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�างานในทุกภาคส่วน
ขององค์กร ท�าให้เกิดแรงขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(นายประสัณห์ เช้ือพานิช)
   ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความย่ังยืน
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การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและตลาดผู้บริโภค  
ท�าให้เราเผชิญหน้ากับความท้าทายรวมถึงโอกาสในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง  
เช่น การแข่งขันจากธุรกิจในรูปแบบใหม่ท่ีอาจกระทบการสร้างรายได้ บริการ
โทรคมนาคมแบบเดิม การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องผู ้ใช้บริการ 
จากภัยไซเบอร์ท่ีลูกค้ามีความกังวลเพิ่มข้ึน ความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงและ 
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต 
รวมถึงประเด็นด้านสภาวะภูมิอากาศโลกที่เปล่ียนแปลงฉับพลัน ส่งผลให้ 
การด�าเนินธุรกิจของเราจ�าเป็นต้องค�านึงถึงการใช้พลังงานและกระบวนการ 
ก�าจัดของเสียอย่างเหมาะสม ประเด็นเหล่านี้ทวีความส�าคัญข้ึนท้ังแรงผลักดัน
จากภาครัฐ กลุ่มธุรกิจด้วยกันเอง ผู้บริโภค และเจ้าของแหล่งเงินทุน ทุกวันน้ี 
การท�าธุรกิจให้ย่ังยืนส�าหรับเราจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งท่ีเราต้องปฏิบัติ 
ให้เกิดผลและสร้างแบบอย่างในฐานะทีเ่ราเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่และมีผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างมาก

เอไอเอสได้ก�าหนดทิศทางการท�าธุรกิจอย่างย่ังยืนให้มีประเด็นท่ีชัดเจน 
เพื่อการปฏิบัติให้เกิดผล โดยมองประเด็นต่าง ๆ ท้ังในแง่ความเสี่ยงและโอกาส 
ก�าหนดเป็น “แนวทางกลยุทธ์	7	ด้าน	สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” ครอบคลุม 
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การมุ่งพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของลูกค้า การพฒันา 
และดูแลบุคลากรแบบองค์รวม การสร้างคุณค่าในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
และสังคม การส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต 
และสังคมออนไลน์ การใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพเพื่อลดปริมาณคาร์บอน  
รวมถึงการลดและก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี

เอไอเอสมคีณะกรรมการพฒันาสู่ความย่ังยืน มีหน้าทีพ่ิจารณานโยบาย กลยุทธ์ 
เป้าหมายการด�าเนนิงานท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาสู่ความย่ังยืน รวมถงึสอบทาน 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู ่ความย่ังยืน 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ โดยน�าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั 
เป็นรายไตรมาส (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 162 หัวข้อ ขอบเขตคณะกรรมการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน)

เอไอเอสให้ค�าม่ันสัญญาว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่า 
ในด้านธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี  
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ 
เพือ่เปน็รากฐานในการพัฒนาประเทศและสรา้งคุณคา่แกส่งัคมไทยในทุกภาคสว่น  
มุ่งสู่การเติบโตร่วมกันอย่างอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด 
การด�าเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ที่รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ประจ�าปี 2563 ฉบับเต็มที่ link : https://sustainability.ais.co.th/storage/
sustainability-report/2020/20210225-advanc-srd-2020-th.pdf
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การบริหารปัจจัยการผลิต การปฎิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การขาย
และช่องทางการจัดจำาหน่าย บริการหลังการขาย กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ

•	 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร	และ

คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	และบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

•	 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายที่มีคุณภาพ	ปลอดภัย	

ตามมาตรฐาน	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		

โดยคัดเลือกคู่ค้าที่มีการพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยี

อย่างต่อเนื่อง	ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	

ค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	ผลต่อสิ่งแวดล้อม	

และความปลอดภัยในการท�างานตามมาตรฐาน

•	 การจัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

ความปลอดภัย	เช่น	สมาร์ทโฟน	แท็บเล็ต	และอุปกรณ์

กระจายสัญญาณ	(router)	ในหลากหลายระดับราคา	

เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ	

ได้ทั่วถึง

•	 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและใบ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากภาครัฐ	(กสทช.)

•	 การบริหารจัดการระบบโครงข่าย	ระบบสารสนเทศ	

และระบบปฏิิบัติการต่างๆ

•	 การสรรหาพื้นที่ตั้งสถานีฐานโดยประเมินผลกระทบ	

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	พร้อมสร้างสถานีฐานและ	

โครงข่ายที่ทนทานต่อภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน	เช่น	ภัยน้�าท่วม	

และพายุ	เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

•	 การวางโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	มีคุณภาพ	

ที่ดี	มีมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมจ�ากัดผลกระทบ	

ต่อสิ่งแวดล้อม	โดยเน้นใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ		

และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้ง	

โซล่าเซลล์

•	 การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูล	

ส่วนบุคคลของลูกค้า	โดยมีนโยบาย	กรอบการด�าเนินงาน		

ผ่านรับรองมาตรฐาน	ISO27001	ด้านระบบบริหารจัดการ		

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	และมีกระบวนการ	

เฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามแบบ	24x7

•	 การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการด�าเนิน

ธุรกิจ	โดยคัดเลือกคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อ	

น�าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการก�าจัดอย่างถูกวิธี

•	 การวิจัยและพัฒนาสินค้าบริการดิจิทัล	

ที่หลากหลาย	เพื่อส่งเสริมการเติบโต	

ของธุรกิจ	รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต	

และสังคมโดยรวม

•	 การร่วมมือกับคู่ค้าในหลากหลายธุรกิจ

อุตสาหกรรม	เพื่อพัฒนาสินค้าบริการ	

ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการท�าธุรกิจ	

ในยุคดิจิทัล

•	 การรักษามาตรฐานและควบคุมความปลอดภัย

ในงานติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ของผู้รับเหมาช่วง

•	 การบริหารช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้ลูกค้า	

ได้ใช้บริการอย่างเหมาะสม	ทั้งช่องทางออนไลน์

และออฟไลน์	รวมถึงการตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพตัวแทนจัดจ�าหน่าย		

และมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

•	 การท�าการตลาดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ

บริการอย่างโปร่งใส	ถูกต้องครบถ้วน	

และก�าหนดราคาอย่างเป็นธรรม

•	 การให้บริการลูกค้าหลังการขาย		

เพื่อสร้างความพึงพอใจ	โดยมีช่องทาง	

ที่หลากหลาย	เช่น	เอไอเอสช้อป		

คอลเซ็นเตอร์	และโซเชียลมีเดียต่างๆ

•	 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า		

โดยมีนโยบายและกระบวนการก�าหนด	

การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลลูกค้า		

พร้อมจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้า

•	 การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า		

โดยจัดกลุ่มตามการใช้งานและความต้องการ	

เพื่อน�าเสนอสิทธิประโยชน์เน้นสร้างความ

สัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

•	 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ		

โดยการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันภัย

ไซเบอร์	และการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

ถูกต้อง

•	 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นธรรม

และมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน	

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการเติบโตธุรกิจ		

มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม		

สร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ด	ี

ในการท�างาน

•	 การบริหารระบบบัญชีการเงินที่เป็น	

ที่เชื่อถือได้	มีความถูกต้องโปร่งใส	มุ่งเน้น	

ให้เกิดความมั่นคงทางการเงินเพื่อสนับสนุนการ

เติบโตของธุรกิจ

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล

และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางและความถี่ ความคาดหวัง การตอบสนอง

ชุมชนและสังคม

•	 หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์	(ทุกวัน)

•	 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	(ทุกวัน)

•	 บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีคุณภาพและครอบคลุม	

ในพื้นที่ชุมชน	รวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ	เช่น	อีคอมเมิร์ซ		

การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	เป็นต้น

•	 ความปลอดภัยต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	

ที่ส่งจากเสาส่งสัญญาณ

•	 การได้รับการสนับสนุนหรือรับความช่วยเหลือทั่วไปแก	่

ชุมชนยามภัยภิบัติ	หรือสถานการณ์คับขัน

•	 โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมกว่าร้อยละ	98	ของประชากร	และโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	

บรอดแบรนด์ครอบคลุมกว่า	7	ล้านครัวเรือนใน	50	กว่าจังหวัด	และมีแพ็กเกจราคาที่หลากหลาย

เหมาะสม

•	 ส่งเสริมคุณภาพชึวิตชุมชน	โดยการสร้างคุณค่าในการเข้าถึงเทคโนโลยี	ผ่านโครงการ	อสม.		

ส่งเสริมสาธารณสุขไทยและลดการระบาดของโรค	ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้งานดิจิทัล	

เพื่อการตลาดออนไลน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	พร้อมส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัย	

ในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์

•	 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและผู้น�าชุมชน	เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพ	

จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งจากเสาส่งสัญญาณ	พร้อมมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน	

เพื่อตอบสนองความต้องการและประเด็นความกังวลได้อย่างเหมาะสม

•	 สนับสนุนชุมชนยามเกิดภัยพิบัติ	เช่น	ภัยน้�าท่วม	ภัยหนาว	หรือในโอกาสต่างๆ	เช่น		

จัดกิจกรรมวันเด็ก	กิจกรรมในชุมชน	เป็นต้น	

ลูกค้าทั่วไป

•	 AIS	Call	Center	เป็นช่องทางหลักในการรับผลประเมิน	

ความพึงพอใจจากลูกค้า	ความเห็น	ข้อแนะน�าติชมต่อ	

การให้บริการของพนักงาน	ผ่านระบบอัตโนมัติ	IVR		

และแชทบอท	(ทุกวัน)

•	 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	08-0000-9263	(ทุกวัน)

•	 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุด

•	 คุณภาพของโครงข่ายและการให้บริการลูกค้า	รวมถึง	

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อและเข้าถึงบริการ	

ได้หลากหลายช่องทาง

•	 พนักงานและระบบบริการมีความรู้	ความสามารถ	ให้ข้อมูล	

ถูกต้อง	แนะน�าแก้ไขปัญหา	ปฎิบัติตามค�ามั่นและติดตามผล	

จนแล้วเสร็จ	ภายใต้ระยะเวลาที่ก�าหนด	พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบ	

•	 มีคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงเป็นผู้ก�ากับดูแลในด้าน	การก�าหนดนโยบาย	

และกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคณะกรรมการ	

รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล		

พร้อมจัดอบรมและทดสอบความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	

ส่วนบุคคล	จ�ากัดการเข้าถึงตามล�าดับความส�าคัญของข้อมูล	รวมถึงมีนโยบายก�ากับดูแล	

อย่างโปร่งใส	พร้อมก�าหนดบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง

•	 มีกระบวนการตรวจสอบและวัดผลคุณภาพสัญญาณอย่างสม่�าเสมอ	พร้อมพัฒนาระบบ	

ตอบรับอัตโนมัติ	(IVR:	Interactive	Voice	Response)	ให้สามารถบริหารจัดการส�ารอง	

คิวรอสาย	และสามารถรับรู้การสั่งงานด้วยเสียง	โต้ตอบ	แนะน�าสินค้าและบริการ	

ด้วยปัญญาประดิษฐ์	รวมถึงให้บริการผ่านช่องทางอีเมล์	โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ	เป็นต้น

•	 ใช้ระบบ	E-learning	ถ่ายทอดให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทาง	online	สามารถเรียนรู	้

ได้ตลอดเวลา	

•	 ปรับปรุงกระบวนการท�างาน	ลดระยะเวลาด�าเนินการ	โดยให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะ	

การด�าเนินการผ่านระบบอัตโนมัติ
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (ต่อ)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางและความถี่ ความคาดหวัง การตอบสนอง

ลูกค้าองค์กร

•	 การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการติดต่อผ่านช่องทางให้

บริการต่างๆ		เช่น	เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กร,		

AIS	Call	Center	และ	ICT	Service	Desk	(ให้ค�าปรึกษา	

ด้านเทคนิค)	รวมถึงช่องทางออนไลน์	เช่น	e	Business	Portal	

(เดือนละ	1	ครั้ง)

•	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	เช่น	AIS	Call	

Center	และเว็ปไซด์เอไอเอส	บิสซิเนส	(ทุกวัน)

•	 คุณภาพของสินค้าและบริการ	อาทิ	โครงข่ายที่ครอบคลุม		

มีความเสถียร	และมีความเร็วในการเชื่อมต่อดาต้าสูง	มีโซลูชั่น	

ทางธุรกิจที่หลากหลายช่วยเสริมศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ		

มีบริการหลังการขายและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

•	 มีบริการที่หลากหลาย	ตรงความต้องการของลูกค้า		

ตอบโจทย์	New	Normal	และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิผล	

ในการด�าเนินธุรกิจ	เนื่องจากบริบทการท�าธุรกิจที่เปลี่ยนไป	

•	 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	

และมีมาตรฐาน

•	 พัฒนาโครงข่าย	4G	อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพสูง	ตรวจวัดประสิทธิภาพสม่�าเสมอ		

และน�าเทคโนโลยี	5G	มาใช้ในปี	2563	พัฒนาบริการอินเทอร์เนต	ไฟเบอร์เพื่อการเชื่อม	

ต่อความเร็วสูง

•	 จัดตั้งศูนย์ปฏิิบัติการรับมือและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์	24	×	7	(Cyber	Security	

Operation	Center:CSOC)	นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ	เพื่อตอกย้�า	

ความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า	เช่น	ISO27001	Information	Security	

Management	System	(ISMS)	ด้านระบบบริหารจัดการ	ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ		

PCI	DSS	(Payment	Card	Industry	Data	Security	Standard)	ด้านความปลอดภัย	

ของข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรช�าระเงิน	เป็นต้น

•	 พัฒนาบริการใหม่ในด้านคลาวด์	ไอซีที	ความปลอดภัยไซเบอร์และไอโอที	เพื่อตอบสนอง	

ความต้องการในการด�าเนินธุรกิจที่คล่องตัว	ปลอดภัยมากขึ้น

•	 โปรโมชั่นที่คุ้มค่า	รวมถึงแอปพลิเคชั่น	โซลูชั่น	และอุปกรณ์ต่างๆ	ที่เป็นตัวช่วยในการด�าเนินธุรกิจใน

ยุค	New	Normal	รวมถึงมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายส�าหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ		

เช่น	ส่วนลดค่าสินค้าและบริการจากเอไอเอสและพันธมิตร	ทดลองใช้ฟรีหรือรับส่วนลดภายใต้

โครงการ	Biz	up

•	 พัฒนาช่องทางดิจิทัลช่วยในด้านงานขายและงานบริการลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	เช่น	ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์	ออกใบแจ้งค่าใช้บริการ	ออกใบเสร็จรับ

เงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	รวมถึงการช�าระค่าบริการและแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนยื่นหักภาษ	ี	

ณ	ที่จ่ายออนไลน์
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (ต่อ)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางและความถี่ ความคาดหวัง การตอบสนอง

คู่ค้า

•	 การประเมินความพึงพอใจของคู่ค้า	(ปีละ	1	ครั้ง)

•	 ตัวแทนพนักงานที่ท�าหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า	(ทุกวัน)

•	 แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ส�าหรับช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(ทุกวัน)

•	 ประชุมประจ�าปีกับคู่ค้า	(ปีละ	1-2	ครั้ง)

•	 การสัมภาษณ์	(ปีละ	1	ครั้ง)

•	 เติบโตไปพร้อมกับเอไอเอสในการขยายบริการที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า	

ที่หลากหลาย

•	 คาดหวังให้เอไอเอสมีความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

•	 คาดหวังให้ธุรกิจของเอไอเอสเชื่อมโยงกับด้านสังคมมากขึ้น

•	 ส่งเสริมให้คู่ค้าขยายขีดความสามารถในการจัดจ�าหน่ายสินค้าด้านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด	์	

เพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แก่คู่ค้า	

•	 สร้างมาตรฐานในการด�าเนินงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ	รวมถึงมีโครงสร้างการให้ผลตอบแทน	

ที่เหมาะสมเป็นธรรม

•	 พัฒนาแพลตฟอร์มให้คู่ค้าเชื่อมต่อในการท�าธุรกิจร่วมกันกับเอไอเอสได้มีประสิทธิภาพ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

•	 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

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การด�าเนินงานที่โปร่งใสและเชื่อถือได้

•	 การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

•	 คงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโทรศ�พท์เคลื่อนที่	พร้อมขยายธุรกิจไปสู่บริการด้านใหม่ๆ		

เพื่อสร้างการเติบโต	เช่น	บริการด้านดิจิทัล	บริการลูกค้าธุรกิจด้านคลาวด์	ธุรกิจประกันภัย	เป็นต้น

•	 ก�าหนดนโยบายจ่ายปันผลที่ร้อยละ	70	และจ่ายปีละสองครั้ง

•	 คะแนน	Corporate	Governance	Report	ระดับ	“ดีเลิศ”	จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน	

กรรมการบริษัทไทย	

•	 สื่อสารผลการด�าเนินงานรายไตรมาสอย่างสม่�าเสมอในทุกช่องทาง	โดยเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ	

อย่างครบถ้วนและทันเวลา	ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตามประเภทของนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น
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กลยุทธ์ 7 ด้าน สู่การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านสิ�งแวดล�อม

เสร�มสร�างและพัฒนาบุคลากรให�มีความพร�อม

ต�อการรองรับการขยายตัวโดยเฉพาะธุรกิจ

ทางดิจ�ทัล

ลดและร�ไซเคิลของเสียจากการ

ดำเนินธุรกิจและส�งเสร�มให�คนไทย

ร�วมกันกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส�

อย�างถูกว�ธี

1. มุ�งพัฒนานวัตกรรมด�านดิจ�ทัล 6. ใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพเพ�่อลดปร�มาณคาร�บอน  

7. ลดและกำจัดขยะอย�างถูกว�ธี 

3. พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค�รวม 

2. ปกป�องระบบสารสนเทศและคุ�มครอง
    ข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า 

สร�างสินค�าบร�การผ�านนวัตกรรม

ด�านดิจ�ทัล เพ�่อยกระดับคุณภาพชีิว�ตคนไทย

และเสร�มศักยภาพของภาคธุรกิจ 

ลดปร�มาณคาร�บอนจากกระบวนการ

ดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและส�งเสร�ม

การใช�พลังงานหมุนเว�ยน  

พัฒนาระบบการป�องกันภัยไซเบอร�และ

การปกป�องข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า

ที่เชื่อถือได� ยกระดับคุณภาพความเป�นอยู�ของชุมชน

และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

ด�วยโครงสร�างพ�้นฐานและโซลูชั่นด�านดิจ�ทัล 

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

และสังคมออนไลน�อย�างเหมาะสมและ

ปลอดภัยแก�ผู�ใช�งาน 

4. สร�างคุณค�าให�แก�สังคมทุกกลุ�ม 5. ส�งเสร�มความเหมาะสมและปลอดภัยใน
    การใช�อินเทอร�เน็ตและสังคมออนไลน� 
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1. มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล
• สร้างรายได้จากนวัตกรรมด้านดิจิทัลเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท

2. ปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
• ด�าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 

 ที่เกี่ยวข้อง 
• ส่งเสริมศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อปกป้อง 

 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ และการบริการใหม่ๆ ท้ังในด้านกระบวนการ 
 เทคโนโลยีและความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

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

• ก้าวเป็นหน่ึงในผู้น�าในการให้บริการ CSOC ส�าหรับลูกค้าองค์กร  
 เพ่ิมศักยภาพการให้บริการ พัฒนาบริการให้ค�าปรึกษาด้านการ 
 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

• พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและมาตรฐานทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย 
 ไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท CSL ให้มีมาตรฐาน 
 เดียวกับกลุ่มเอไอเอส

3. พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม 
• สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีทักษะใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้เพียงพอ 

 ต่อการเติบโตขององค์กร 
• ร้อยละ 85 ของกลุ่มพนักงาน Talent ยังคงท�างานกับองค์กร 
• ร้อยละ 85 ของกลุ่มพนักงานปัจจุบันได้รับการอบรม และพัฒนา
 ทักษะใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
• อัตราพนกังานท่ีเข้าร่วมการส�ารวจความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กร 

 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 85 และคะแนน Employee Engagement Index 
 ไม่ต�่ากว่า 4.10 (ร้อยละ 82) 

4. สร้างคุณค่าให้แก่สังคมทุกกลุ่ม
• คนไทย 700,000 ราย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

 ของเอไอเอสและพันธมิตร

5. ส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและ 
สังคมออนไลน์
• เป็นแบรนด์ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับหน่ึงของประเทศไทยให ้

 ความเชือ่มัน่ในด้านความปลอดภยัและการใช้อินเทอร์เนต็อย่างเหมาะสม
• ส ่ง เสริมการใช ้อิน เทอร ์ เ น็ตและสังคมออนไลน ์อย ่างเหมาะสม 

 และปลอดภัยแก่เยาวชนใน 1,500 โรงเรียน และปกป้องคนไทย 
 จากความเสี่ยงด ้านไซเบอร ์ด ้วยเคร่ืองมือดิจิทัล 290,000 ราย 

6. ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณคาร์บอน 
• ลดความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดจากสัดส่วนการปล่อย 

 ก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม ต่อปริมาณการใช้งานดาต้าลง 
 ร้อยละ 90 เทียบกับปีฐาน 2558  

• เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 5 ของการใช้พลังงานรวม  
 เทียบกับร้อยละ 0.06 ในปี 2561  

7. ลดและกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี  
• รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าและสาธารณชน เพื่อเข ้าสู ่

 กระบวนการรีไซเคิล 360,000 ช้ิน
• ลดสัดส่วนจากกระบวนการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากร้อยละ 5  

 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 3  
• เป็นแบรนด์ผู ้ให ้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับหน่ึงของไทย ท่ีให ้

 ความเชื่อม่ันในด้านความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมในเร่ืองการบริหาร
 จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างการตระหนักรู้ให้คนไทยรวมถึง
 การรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
 อย่างถูกวิธี

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปี 2566
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การจัดการความย่ังยืนในมิติเศรษฐกิจ
มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล

สร้างสินค้าบริการผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนไทยและเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจ

การพฒันาของเทคโนโลยดีจิิทัลได้เข้ามามบีทบาทเปล่ียนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว 
สร้างให้เกิดทั้งสินค้าบริการในรูปแบบใหม่และธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมทั้งในชีวิตประจ�าวัน 
และการท�าธุรกิจ พร้อมการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ ทั่วโลก ท�าให้
ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมต้องเผชิญกับความท้าทายทีห่ลากหลาย อย่างไรกต็าม 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวก็นับเป็นโอกาสส�าหรับเอไอเอสที่จะพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจและสร้างความสามารถใน
การแข่งขันในยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย 
พร้อมส่งเสรมิการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าแก่สังคม ขณะที่จ�ากัด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เอไอเอสมุ่งม่ันในพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและพัฒนา
ศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ เอไอเอสต้ังเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่ความเป็น
ผู้น�าในด้านนวัตกรรมแห่งความย่ังยืน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพในการปรับตัว
ขององค์กร โดยจัดให้มีฝ่ายงานขับเคล่ือนนวัตกรรม มีหน้าท่ีขับเคล่ือนความ
เป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์จากท้ังภายในและการร่วมมือกับพันธมิตร
ให้มีความต่อเน่ืองและย่ังยืน พร้อมสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลและ 
ส่งเสริมการเติบโตของแหล่งรายได้ใหม่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ท้ังตลาดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของเอไอเอส 
อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงตลาดอื่นๆ ฝ่ายงานขับเคล่ือนนวัตกรรมรายงานตรง
ต่อหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง  

โดยมีหน้าท่ีก�าหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมถึงก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระยะส้ันและยาวเพื่อให้องค์กรมีศักยภาพและ
ความสามารถทางการแข่งขันในโลกดิจิทัล

โครงสร้างนวัตกรรมแบบเปิดของเอไอเอส มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมท้ังจากองค์ความรู้ภายในองค์กร
และความรู้ภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย
ทางธุรกิจ มีองค์ประกอบ ดังน้ี 

เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร ท้ังความร่วมมือกับหน่วย
งานวิชาการและหน่วยงานภาครัฐเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และเทคโนโลยี รวม
ถึงร่วมพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ จากการสร้างสินค้าและบริการต้นแบบ จนไปถึง 
การให้น�าสินค้าและบริการสู่ตลาด เอไอเอสได้จัดสรรเงินลงทุนส�าหรับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเตบิโตของระบบนเิวศน์ของอุตสาหกรรม
ไอซีทีท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยรวมในปี 2563 เอไอเอสใช้เงินลงทุนกว่า 
162 ล้านบาท เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเน้นในด้านการพัฒนาไอโอที  
และอุตสาหกรรมอัจฉริยะและการพัฒนาระบบแบบไมโครเซอร์วิส เป็นต้น
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ผลการดำาเนินงานปี 2563

1. การส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กร ในโครงการ AIS InnoJUMP  
ส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิดท่ีตอบสนองต่อการสร้างนวัตกรรม โดยให้โอกาสใน
การทดลองและสร้างส่ิงใหม่ๆ ทีจ่ะสร้างโอกาสเตบิโตเป็นธรุกจิใหม่ให้กบัองค์กร 
โดยมจีุดประสงค์เพื่อให้สามารถพฒันาสินค้าและบริการออกสู่ตลาดได้ เอไอเอส 
จัดประกวด “INNOJUMP Competition 2020” โดยมีพนักงานท่ีส่งแนวคิด
ทางธุรกิจรวมกว่า 290 โครงการ และโครงการท่ีผ่านสู่รอบสุดท้ายจะได้รับเงิน
ทุนเพื่อทดสอบทดลองและพัฒนาโครงการออกสู่ตลาด 

2. ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขับเคล่ือนนวัตกรรม 
• ทดสอบบริการ 5G เพื่อสร้างโอกาสและเสริมขีดความสามารถให้แก่ภาค

อุตสาหกรรมไทย เอไอเอสร่วมกับพันธมิตรพัฒนาและทดลองเทคโนโลยี 
5G เพื่อทดสอบบริการต้นแบบ (use case) พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน โดยร่วมกบัเอสซีจีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พฒันารถยกต้นแบบ
ให้สามารถควบคุมผ่านระยะไกลกรุงเทพไปยังสระบุรี ผ่านเครือข่าย 5G  
รวมถึงทดสอบการน�าเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในกจิการท่าเทยีบเรือขนส่ง
สินค้า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมเครนยกตู้สินค้าได้จากระยะไกล ณ 
ท่าเทียบเรือฮัทชิสัน พอร์ท ท่าเรือแหลมฉบัง 

• โครงการต่าง ๆ  จากการร่วมวิจยัและพฒันากับหน่วยงานวิชาการและสถาบัน
การศึกษา เช่น โครงการ IoT satellite เอไอเอสร่วมมือกับ University 
of Tokyo วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไอโอที ติดต้ังอุปกรณ์ ไอโอทีบริเวณ 
เขตป่าไม้ในพื้นท่ีห่างไกลเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าไปยัง 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในปี 2563 ได้ติดต้ังอุปกรณ์ ไอโอทีจ�านวน 3 จุด  
และจะติดตั้งเพิม่เต่ิมอีก 20 จุด ในปี 2564

• โครงการ AIS IoT Alliance Program (AIAP) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม 
ความรู้และความสามารถร่วมกันจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน รวมไปถงึผู้ผลิตอปุกรณ์ ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างโซลูช่ัน
ด้านไอโอททีีห่ลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ และ
พัฒนาศักยภาพของประเทศ โครงการ AIAP มีสมาชิกรวมกว่า 1,900 ราย 
ในปี 2563 เอไอเอสพร้อมด้วยพันธมิตรได้ผนึกความร่วมมือกับ เทศบาล
นครเกาะสมุย พัฒนาโซลูชั่นส์บนเครือข่าย NB-IoT นวัตกรรมโคมไฟส่อง
สว่างอัจฉริยะ เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
แสงสว่าง และอนุรักษ์ทรัพยากร โดยติดต้ังอุปกรณ์แล้วกว่า 5,000 จุด  
รอบเกาะสมุย

• โครงการ AIS Playground เอไอเอสได้จัดให้มีพื้นที่ ซ่ึงเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อบ่มเพาะนวัตกรรม ซ่ึงเอไอเอสจะช่วยเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มนักศึกษา นักพัฒนา และกลุ่มคนท่ีมีแนวคิด 
ทางธุรกิจในระยะเร่ิมต้นสามารถน�าต้นแบบสินค้าของตนเองมาทดสอบ 
ด้านเทคนคิ รวมถึงทดลองเชือ่มต่อกับ API (Application Program Interfaces)  
ของเอไอเอสเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับการให้บริการเชิงพาณิชย์ ได้จริง  
พร้อมจัดเตรียมผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ค�าแนะน�าและให้ความรู้ในเชิงเทคนิค  
ในปี 2563 มีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาร่วมทดสอบสินค้าต้นแบบและรับค�าปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญประมาณ 638 กลุ่ม ซึ่งกว่า 116 กลุ่มได้น�าสินค้าและบริการ

ประยุกต์ ใช้นวัตกรรมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ระบาดของ Covid-19
AIS ROBOTIC LAB เอไอเอสสร้างแล็บพัฒนาหุ่นยนต์ 5G ท�าหน้าที่เป็น 
ผู้ช่วยแพทย์ตัวแรกของประเทศไทย เช่ือมต่อระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย 5G 
ได้ส�าเร็จ โดยเป็นผลงานจากทีมงาน AIS NEXT หน่วยงาน Innovation ทีทุ่่มเท
ออกแบบระบบ 5G Robot Platform ข้ึน โดยผสมผสานระหว่าง เทคโนโลยี  
เครือข่าย การแพทย์ ออกมาเป็น หุน่ยนต์ทางการแพทย์ 5G ROBOT FOR CARE 
ที่สามารถปรับรูปแบบการท�างานให้ตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละโรงพยาบาล 

ของตนมาเช่ือมต่อกับเอไอเอส เพื่อสนับสนุนการน�าสินค้าออกสู่ตลาด 
ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังจัดเวิร์คช็อปและการอบรมที่ AIS Playground 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของครีเอเตอร์และผู้ประกอบการในหลากหลายด้าน 
รวม 5 ครั้งและมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 400 คน ในปี 2563 
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การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของลูกค้า

พัฒนาระบบการป้องกันภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าท่ีเช่ือถือได้

ในฐานะที่เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลมีหน้าท่ีบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศจ�านวนมหาศาล ทั้งข้อมูลจากกระบวนการด�าเนินธุรกิจและข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เอไอเอสตระหนักว่าการปกป้องระบบสารสนเทศ
และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ปลอดภัย และการก�ากับดูแลการ
ด�าเนนิการงานใหส้อดคลอ้งกับกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะชว่ยปอ้งกนัผลกระทบตอ่ 
ผู้ใช้บริการจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงลดความเส่ียงต่อ
บริษัทในด้านการเงินและด้านช่ือเสียง นอกจากนี้ เอไอเอสยังเล็งเห็นโอกาส 
ทีจ่ะคิดคน้และพัฒนาบรกิารดา้นการรักษาความปลอดภัยไซเบอรอ์ยา่งครบวงจร  
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและส่งเสริมศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจให้แก่ 
ลูกค้าองค์กร ดังนั้น เอไอเอสจึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  
รวมถึง เร่ งพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรให้พร้อมรับมือ 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

เอไอเอสก�ากับดูแล ก�าหนดนโยบาย กระบวนการและระบบบริหารจัดการส�าหรับ
ทุกหน่วยงานตลอดทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจว่าเอไอเอสมีการ
ด�าเนินการอย่างโปร่งใสในด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและการคุ้มครอง
ขอ้มูลสว่นบคุคลของลูกคา้ รวมถงึระบุใหห้วัขอ้การปกปอ้งระบบสารสนเทศและ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของลูกคา้ไวใ้นการจัดการความเส่ียงขององคก์ร โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงเปน็ผูก้�ากับดแูลในดา้นความเส่ียง 

และในระดับการบรหิารงานมีการก�าหนดนโยบายและกลยุทธด์า้นความปลอดภัย
ไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีหน้า
ทีร่ายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความ
เส่ียงเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ เอไอเอสได้บังคับใช้นโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับทุกหน่วย
งานทัว่ท้ังองคก์รตลอดจนองคก์รภายนอกทีด่�าเนนิการเก่ียวขอ้งกัน บรษิทัมกีาร
ตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบและอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหาร
จัดการและการปฎิบัติงานท่ีเก่ียวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษา
ความปลอดภัยไซเบอร์เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และกรอบการท�างานของ
บรษิทั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เอไอเอสสามารถด�าเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เน่ืองในภาวะฉกุเฉนิ  
บรษิทัไดจั้ดต้ัง Crisis Management Committee ประกอบดว้ยคณะผูบ้รหิาร
ระดับสูง และคณะหัวหน้าหน่วยธุรกิจ รายงานตรงต่อกรรมการผู้อ�านวยการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบ
และอ�านาจตัดสินใจในช่วงสภาวะวิกฤติ ตั้งแต่การตอบสนองต่อสถานการณ์ 
การบรรเทาความเสียหาย ตลอดจนการติดตามผล เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างเหมาะสม ลดผลกระทบต่อลูกค้าและช่ือเสียงของบริษัท รวมไปถึง
การพิจารณามาตรการเยียวยาให้แก่ลูกค้า รวมถึงก�ากับดูแลให้คณะท�างาน 
Crisis Communication Team ด�าเนินการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
จ�าเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการสื่อสารกับหน่วยงานภาค
รัฐและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันท่วงทีต่อสถานการณ์

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
เอไอเอสมีแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง 
ในการป้องกันและตรวจสอบด้านการรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของลูกค้า ให้แนวทาง 
และนโยบายเพื่อให้องค์กรด�าเนินงานอยู่ ในกรอบของกฎหมายและข้อ

บังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมท้ังเอไอเอสและบริษัทในเครือ รวมถึง 
เป็นที่ปรึกษาในการเก็บและการใช้ข้อมูลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานต่างๆ  
ในองค์กร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการด�าเนินธุรกิจ สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมต่อยอดน�าไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ 

เอไอเอสมแีนวทางและกระบวนการเพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพการรักษาขอ้มูลสว่น
บุคคล ได้แก่ ก�าหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อ
ชี้แจงให้ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงระเบียบและข้อปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ
คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ก�าหนดกระบวนการจัดการขอ้มูล (Data Life Cycle 
Management) เพื่อป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ก�าหนดการ
จัดล�าดับช้ันความลับของข้อมูล รวมถึงจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญ รวมถึง
น�าเทคนิคการป้องกันข้อมูลท่ีหลากหลายมาใช้โดยครอบคลุมข้อมูลขณะท่ีเก็บ
รกัษาในระบบ และขณะทีใ่ชง้านและสง่ตอ่ขอ้มลู เพือ่ปอ้งกันการรัว่ไหลของขอ้มลู
ส่วนบุคคล ประยุกต์ใช้หลักการ Privacy by design และหลักการ Privacy by 
default ในการออกแบบบรกิารและผลติภณัฑต์ามความเหมาะสม จดัท�าขอ้ก�าหนด
เกีย่วกบักระบวนการของการเช่ือมตอ่ขอ้มูลในระบบอยา่งเปน็ขัน้ตอนและส่ือสาร
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด สร้างระบบและปรับปรุง 
กระบวนการรองรับการร้องขอสิทธิต่างๆ ของลูกค้า ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลให้ไดต้ามระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด นอกจากน้ียังมุง่
สรา้งความตระหนักและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการปกปอ้งขอ้มูลสว่นบุคคลของ
ลูกค้าให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึงคู่ค้า และก�าหนดกรอบในการสอบ
ทานในเรือ่งการปกปอ้งคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งมีระบบ โดยมีทีมงานตรวจ
สอบภายในวางแผนการสอบทานตอ่เนือ่งตลอดท้ังป ีทัง้น้ีการก�าหนดกรอบและ
แนวทางในการสอบทานจะพจิารณาจากหลกัการปฏิบตัติามกระบวนการและขอ้
ก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการด�าเนินการ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากทางหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัยและองค์กรที่ม ี
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ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงพิจารณากิจกรรมต่างๆ ในการ 
ด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรมที่มีความเส่ียงและเก่ียวเนือ่งกับข้อมูลส่วน
บคุคลอยา่งมรีะบบและครอบคลมุ ทัง้น้ี เอไอเอสมหีนว่ยงานกลางเพือ่ตอบสนอง
ต่อประเด็นด้านการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและภัยคุกคามไซเบอร์ 
ในกรณีที่เกิดการร่ัวไหลต่อข้อมูลส่วนบุคคล (Incident Center) เพื่อให้ตอบ
สนองต่อประเด็นได้อย่างทันท่วงทีและเป็นระบบ

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
• เอไอเอสมีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบและก�าหนดข้อปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการ 

ทดสอบ และเฝา้ระวงัในการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัทางไซเบอร ์โดยสว่นงาน 
รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะต่อการปกป้อง
และสร้างความตระหนักถึงการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
องคก์ร บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการปกปอ้งระบบเพือ่ใหป้ลอดภยัจากภยัคกุคาม
ด้านไซเบอร์ โดยด�าเนินการปรับปรุงระบบและโครงสร้างพื้นฐานให้ปลอดภัย 
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ ท�าการทดสอบ 
ประเมนิและตรวจสอบความปลอดภัยกอ่นการเปดิใชร้ะบบและแอปพลิเคชนัจรงิ  
และจดัใหม้กีารทดสอบประเมนิดว้ยตนเองในกระบวนการของผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์  
รวมถึงน�าเทคโนโลยีการท�างานแบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการท�างานเพื่อ
ปรับปรงุประสทิธิภาพ พรอ้มเพิม่ศกัยภาพและความรวดเรว็ในการตอบสนอง 
ต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ เอไอเอสมีการเฝ้าระวังและ
รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ขององค์กรแบบ 24x7 ผ่านระบบการแจ้งเตือนกลาง 
เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ ได้อย่างทันท่วงที  
รวมถึงล็อคการใช้งานจากอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบแจ้งเตือน Security  
Information and Event Management (SIEM) แบบเรียลไทม์ร่วมกบั 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิพฤตกิรรม (User Entity Behavior Analysis: UEBA)  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับเหตุผิดปกติและประเมินภัยคุกคาม
ไซเบอร์ ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงจัดท�าและปรับปรุงนโยบายและแนวทาง 
การปฏิบัติด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างสม�่าเสมอ  
ให้สอดคล้องกับแนวทางการฏิบัติสากลรวมถึงข้อบังคับที่เก่ียวข้อง

• กรอบและแนวทางการดำาเนินงาน เอไอเอสน�ากรอบการด�าเนินงาน 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cyber Security 
Framework โดยสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(National Institute of Standards and Technology: NIST) มาประยกุตใ์ช้ 
ในการวางแผนและออกแบบกระบวนการในการปอ้งกัน ตรวจจับ และตอบสนอง 
ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ส�าหรับการรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์และกระบวนการยกระดับการบริหารจัดการ 
(escalation process) นั้น เอไอเอสได้ประยุกต์ใช้กรอบการรับมือ 
ภัยคุกคามไซเบอร์ หรือ Cyber Incident Response Framework  
ตามแนวทางของ NIST ในการปฏิบัติงานประจ�าวัน 

• การทำางานจากภายนอกสำานักงาน (Work from Home) ในกรณีที่ 
ไม่สามารถปฎิบัติงานจากส�านักงาน บริษัทจัดให้มีช่องทางเข้าถึงระบบงาน 
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องจากทุกที่อย่างมี
ประสทิธภิาพ มุง่เนน้ความปลอดภยั การควบคมุและเฝา้ระวงัในการเขา้ใชง้าน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจากภายนอกส�านกังาน รวมถงึก�าหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ท่ี “นโยบายท่ีเก่ียวข้อง” 
http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/data-
privacy-cyber-security

ผลการดำาเนินการงานในปี 2563

1. ด้านกฎหมายและข้อบังคับ
• เอไอเอสได้ตรวจทานกรอบการดำาเนินงานและนโยบายให้สอดคล้องกับ

กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเพือ่ให้แน่ใจว่าบริษัทมีกรอบการด�าเนินงาน
และนโยบายท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย รวมถงึปรับปรงุกระบวนการ
และระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน
สากลและเป็นไปตามข้อก�าหนดในพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมกรรมการ
บริหาร เป็นต้น

• แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีบริหารงานหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำาคญัทางสารสนเทศ
ข้อก�าหนดในพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการปกป้อง 
ระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ร่วมมือเพื่อ 
ก่อตั้งศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม 
ด้านไซเบอร์ในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
ในข้ันตอนการจดัท�าร่างพระราชบัญญติัการรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์  
รวมถึงเตรียมความพร้อมภายในองค์กรโดยส่งเสริมความเข้าใจในขอบเขต 
บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ  
ตามกรอบที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าวให้กับคณะผู้บริหาร และ
พนักงานระดับผู้จัดการที่มีหน้าที่ในการวางแผนระบบงานส�าคัญต่างๆ
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2. การพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างจิตสำานึกแก่บุคลากร
• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และ

ความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล โดยพนักงานในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้
ผ่านการฝึกอบรมและประกาศนียบัตรในด้านต่างๆ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน รวมกว่า 23 ใบรับรอง เช่น ด้าน Ethical hackers และ Penertration 
test เพื่อให้สามารถตรวจสอบความปลอดภยัของระบบ มุง่เน้นในการตรวจหา
ช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบ ด้าน Incident management และ forensic 
เพื่อให้มคีวามสามารถในการรับมอืและจดัการภยัคุกคามได้อย่างถกูต้องและทนั
ท่วงที มีความเข้าใจหลักการตรวจพิสจูน์หลกัฐานทางดจิิทัล รวมถงึการอบรม
ในด้านการบริหารความม่ันคงและปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีศกัยภาพและได้มาตรฐานสากล เป็นต้น

• เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงความสำาคัญในประเด็น 
ด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์และความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง แก่พนักงานกลุ่มเอไอเอสอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
แนวทางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

• ซักซ้อมแผนรับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ รวมสองคร้ังในปี 2563 ได้แก่  
การทดลองรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: 
BCP) ด้านการรับมือภัยคุกคามท่ีเกิดจาก Ransomware และการซักซ้อม
การรับมือภัยคุกคามแบบ Phishing Simulation 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการการปฏิบัติงาน 
• ปรับปรุงกระบวนการ

o ขยายการบังคับใช้กรอบการด�าเนินงานการจัดช้ันความลับของข้อมูล  
(Data Classification and Handling Framework) ซ่ึงพิจารณา 
จัดล�าดับช้ันความลับของข้อมูลตามความส�าคัญของข้อมูล ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานหลักท่ีท�างานเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและ 
ระบบปฏิบัติการในปี 2563 

o ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์สอดคล้อง
ตาม NIST Cybersecurity Framework และผนวกกระบวนการดังกล่าว 
เข ้ากับแผนรับมือภัยคุกคามระดับวิกฤติขององค์กร โดยฝึกอบรม 
ผูบ้ริหารระดบัสงูและผูเ้กีย่วข้องเพื่อตอบสนองต่อเหตกุารณ์จ�าลองในเร่ือง 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์  โดยในป ี  2563 เอไอเอสได ้จัดท�า 
คู ่มือปฎิบัติเพื่อตอบสนองสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (AIS 
Security Playbook) ท่ีใช ้ส�าหรับกระบวนการการส่ือสารข้อมูล 
เม่ือเกิดสภาวะวิกฤติ และการฝึกซ้อมแผนรับมือ

o น�า MITRE Attack Framework ซ่ึงเป็นฐานความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ 
ทั่วโลกเกี่ยวกับกลยุทธ์ รูปแบบและเทคนิคของฝ่ายตรงข้ามท่ีมุ่งโจมตี 
ระบบหรือฐานข้อมูล โดยน�าฐานความรู้ ATT & CK จาก Framework 
ดังกล่าวมาเป็นรากฐานส�าหรับการพัฒนาปรับปรุงระบบ Security 
Information and Event Management (SIEM) ของบริษัท ซ่ึงจะช่วย
สร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ไซเบอร์ในการรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงใช้เพื่อจัดท�าคู่มือปฎิบัติ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับส่วนงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในการรับมือ
กบัเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ จดัอนัดบัความส�าคัญของส่ิงท่ีต้องปกป้องและ
ค้นหาช่องโหว่ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร

 
o ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ครอบคลุมถึงการท�างานจากภายนอกองค์กร (Work from home) 
เพื่อให้ในการด�าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างรัดกุมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น มาตรฐานด้านการใช้งานผ่านระบบ Centralized 
Remote System (CRS) มาตรฐานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา การปฏบิตังิานจากภายนอกบริษทั และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
แบบพกพาส่วนตัวในการปฏิบัติงาน มาตรฐานการควบคุมการเข้าถึง 
และการบริหารจัดการสิทธิ์

o ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
โดยการประยุกต์ใช้ระบบอตัโนมัติ ในขัน้ตอนการท�าตรวจจบัและตอบสนอง
ต่อภัยคุกคาม ซ่ึงเป็นหนึ่งในฟังก์ชันหลักของอุปกรณ์ SOAR (Security  
Orchestration, Automation and Response) พร้อมปรับปรุง
กระบวนการรับแจ้งปัญหาด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยใช้ระบบ 
TIMS-trouble ticket system ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการแบบครบวงจร 

o พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ในการระบบคลาวด์ ครอบคลุม 
ทัง้การใช้งาน Private Cloud และ Public Cloud ให้สอดคล้องกบันโยบาย
ความปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัทและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากล
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• ปรับปรุงนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ เพื่อให้ชัดเจน ครบถ้วน 
ครอบคลุมถึงคู่ค้าและบุคคลภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของ
โลกยุคดิจิทัลในยุค New Normal เช่น ส�านักงานเคลื่อนที่ (mobile office)

 
• เสริมความปลอดภยัของการปกป้องข้อมลูอย่างต่อเน่ือง ท้ังด้านการป้องกนั

และการตรวจสอบ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ อัพเกรดระบบและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติการ ต้ังแต่การเก็บข้อมูล การตรวจสอบ การแจ้งเตือน 
ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มผิดปกติ รวมถึง
พัฒนาการตรวจจับภัยคุกคามในรูปแบบที่มุ ่งโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย 
(Advanced Persistent Threat) โดยติดต้ังเคร่ืองมือตรวจจับและระบบ
ข้อมูลภัยคุกคามอจัฉริยะ (Threat Intelligence) ท่ีรวบรวมข้อมลูภัยคุกคาม
จากแหล่งต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเอไอเอส อีกทั้งน�าเทคโนโลยี 
Automation มาใช้ในกระบวนการท�างาน

• ขยายบริการศนูย์ปฏบิติัการรบัมอืและเฝ้าระวังภยัคุกคามทางด้านไซเบอร์ 24 x 7 
(Cyber Security Operation Center: CSOC) เพื่อให้บริการด้านการ 
เฝ้าระวังภัยคุกคามต่อระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ลูกค้าองค์กร  
รวมถงึได้ขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ทีมี่อยู่ให้ครอบคลุม
ขอบเขตการให้บริการของ CSOC อีกด้วย

• แลกเปล่ียนเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์ ในการดำาเนินงานกับผู้ ให้
บริการโทรคมนาคมช้ันนำาระดับโลก เช่น Singtel OPTUS และ Globe 
เพื่อก�าหนดแนวทางและข้อปฏิบัติท่ีเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาข้อมูล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเส่ียงจากการด�าเนินงาน ปกป้องรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูลและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ ได้ทันท่วงที

• การตรวจสอบ ในปี 2563 ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบอสิระได้สอบทาน
ด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น 
การควบคุมระบบสารสนเทศทั่วไป โครงการเพื่อสร้างความตระหนักในความ
ปลอดภยัของข้อมลู การจดัการกบัเหตุการณ์ด้านความปลอดภยัด้านไซเบอร์ 
การป้องกันความปลอดภัยและการด�าเนินการของระบบคลาวด์ เป็นต้น โดย
รวมเอไอเอสไม่พบเหตภัุยคุกคามทางไซเบอร์ การละเมดิความเป็นส่วนตวัของ
ข้อมูลหรือข้อมูลสูญหายท่ีก่อให้เกิดคดีความฟ้องร้องหรือก่อให้เกิดค่าปรับ
ในปี 2563

การจดัการความย่ังยืนในมิตสิงัคม
พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม

เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเอไอเอสให้มีความพร้อมต่อการ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะการด�าเนินธุรกิจด้านดิจิทัล

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เอไอเอสต้องเร่ง 
ปรับการด�าเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย  
และรักษาความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จึงถือเป็นเร่ืองท้าทาย 
ท่ีเอไอเอสต้องพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมองค์กรให้พร้อมและ 
ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว

เอไอเอสให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยมี 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ก�ากบัดแูลนโยบายในการด�าเนนิงานและมหีวัหน้า
คณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหัวหน้าคณะท�างานในการเพื่อก�าหนด
กลยุทธ์และด�าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงจะอยู่ภายใต้
กฎหมายแรงงานและค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งบริหารองค์กรให้
เป็นสถานที่ท�างานท่ีดีส�าหรับพนักงานทุกคน เน้นการเปิดโอกาสให้พนักงาน 
แสดงความสามารถและศกัยภาพอย่างเต็มท่ีเพื่อขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบรับ
ความท้าทายทางธุรกิจแบบดิจิทัลและส่ือสารให้พนักงานเห็นภาพเป้าหมายของ
องค์กรอย่างชัดเจนร่วมกัน 
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เอไอเอสได้น�าหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยมีกรอบการด�าเนินงาน
ด้านต่างๆ ดังน้ี

1.  การสรรหารักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและแผนสืบทอดตำาแหน่ง
1.1 ยึดม่ันหลักการจ้างงานด้วยความเป็นธรรม
เอไอเอสยึดมั่นในหลักการจ้างท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อก�าหนดทาง
กฎหมาย โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารงานภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน  
บริษัทมีนโยบายไม่ว่าจ้างแรงงานเด็กหรือแรงงานท่ีผิดกฎหมาย อีกทั้ง
สนบัสนุนการจา้งผูพ้กิาร และน�าสง่เงนิสมทบเขา้กองทุนสง่เสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

1.2 การบรหิารจดัการบคุลากรท่ีมคีวามสามารถโดดเดน่ภายในองคก์ร  
(Talent Management)
เอไอเอสวางแนวทางบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น
ภายในองค์กร โดยจัดให้มีกระบวนการสรรหา, การวางต�าแหน่งงานและ
มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและรักษาบุคลากร
ท่ีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กร 

1.3 การสรรหาบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล 
เอไอเอสร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
จัดกิจกรรมเพื่อแนะน�าองค์กรพร้อมท้ังเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมีความ
สามารถเฉพาะทางในสาขาวชิาชพี อาท ิblock chain, AI, data analytics 
ได้เข้ามาร่วมงานกับเอไอเอส เพื่อช่วยผลักดันธุรกิจให้เติบโตและขยาย 
การให้บริการด้านดิจิทัลในด้านใหม่ๆ อย่างย่ังยืน

1.4 การสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เอไอเอสส่งเสริมให้พนักงานวางแผนการเติบโตในองค์กร และสามารถ
พฒันาศกัยภาพใหส้อดคลอ้งกบัสายอาชพี โดยพนกังานจะไดร้บัขอ้มลูและ 
ค�าแนะน�าจากหวัหนา้งาน เพือ่วางแผนการเติบโตในสายอาชีพและสนบัสนนุ
การวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างย่ังยืน

1.5 การรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กร
เอไอเอสด�าเนินกิจกรรมเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความ
สามารถอยู่กับองค์กร การก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 
รวมไปถึงการให้สวัสดิการที่ดีต่อพนักงานทุกระดับชั้น เช่น ประกันสุขภาพ 
ศูนย์สุขภาพมาตรฐาน เป็นต้น

1.6 การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan)
เอไอเอสจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งให้ครอบคลุมต�าแหน่งส�าคัญๆ ทั่วทั้ง
องค์กร โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความ
สามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อแต่งต้ังเป็น “ผู้สืบทอดต�าแหน่ง” 
(Successor) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น�าและความพร้อม
ที่จะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

2. การพฒันาศกัยภาพของพนกังานด้วยวัฒนธรรมการทำางานและการเรียน
รู้ตลอดชีวิตแบบไร้ขีดจำากัด (Lifelong Learning)
2.1 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
เอไอเอสจัดหลักสูตรอบรมที่จ�าเป็นให้พนักงานเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคช่ัน  
LearnDi และ ReadDi เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าเรียนได้ด้วยตัวเอง
ทุกที่ทุกเวลา โดยจัดให้มีหลักสูตรอบรมและความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานรวมถึงและข้อมูลข่าวสารส�าคัญต่างๆ  
และยังเป็นห้องสมุดออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา 

2.2 การกำาหนดแผนพฒันาตนเอง (Individual Development Plan: 
IDP) 

โดยก�าหนดเปา้หมาย แผนการพฒันา และวตัถปุระสงคร์ว่มกบัหวัหนา้งาน 
พรอ้มทัง้มกีารพฒันาโมเดลในดา้นสมรรถนะของพนกังาน (Competency 
Model) ซึ่งเป็นการวางแผนพัฒนาและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างพนักงาน 
หัวหน้างาน และทีมงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อวางรากฐานส�าหรับ
ทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการเติบโตในสายอาชีพ (Career 
Development)

2.3 กำาหนดให้มีการประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 
เอไอเอสใช้ Kirk Patrick Model ซึ่งมีการวัดผล ห้าระดับ ได้แก่  
ความพึงพอใจของการร่วมเรียน การวัดความเข้าใจ การน�าความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ การวัดผลจากกรการปฏับัติงาน และการวัดผลตอบแทน

 3. ดูแลพนักงานแบบองค์รวม (Employee Health and Wellbeing)
นโยบายการบริหารบุคคลของเอไอเอสครอบคลุมการดูแลพนักงานให้มี
สุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีเพื่อผลดีกับตัวพนักงานและสนับสนุนการ
ท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีในองค์กร
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน (คปภ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท�ามาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ ดีรวมถึง 
ก�ากับและบังคับ ใช้กฎหมายหรือนโยบายท่ี เ ก่ียวข้องตามมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมี
หลักการดังนี้
• กลยุทธ์การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
• การลดระดับความเครียดของพนักงาน 
• การรักษาข้อมูลความลับด้านการรักษาพยาบาลของพนักงาน
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• การส่งเสริมความปลอดภัยภายในสถานท่ีท�างาน
• ความปลอดภัยของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง
• การจดัอบรมด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
• การประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
เอไอเอสให้ความส�าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการก�าหนดค่า
ตอบแทนท่ีเป็นธรรม โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง  
โดยแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ดังน้ี
• การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดร่วม

กันของหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา
• การประเมินด้านพฤติกรรมการท�างานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร  

ทั้งน้ี ผลการประเมินจะถูกน�าไปประกอบการพิจารณาผลตอบแทนและมีการ
ส่ือสารให้พนกังานทราบเพื่อวางแนวทางในการพฒันาร่วมกนัอย่างยัง่ยืนต่อไป

5. การกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5.1 การกำาหนดค่าตอบแทน
การก�าหนดคา่ตอบแทนพนกังานยดึหลกัความเทา่เทยีมกนั ความสอดคลอ้ง
กับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และเป็นธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ซึ่งปรับเปล่ียนไปตามบริบทของธุรกิจดิจิทัล 

5.2 สวัสดิการสำาหรับพนักงาน
เอไอเอสจดัใหม้สีวัสดกิารแกพ่นักงานในหลากหลายรปูแบบ เชน่ เงนิชว่ยเหลือ
กรณีสมรส เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรท่ีมีผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์  
เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ ค่าเย่ียมของผู้ป่วย เงินช่วยเหลือ
จัดงานศพ เงินช่วยเหลือกรณีท่ีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ รางวัลอายุ
งาน การตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล ประกันชีวิต เป็นต้น

6. การสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงาน
ภายในองค์กร 

เอไอเอสให ้ความส�าคัญด้านการบริหารงานท่ามกลางความแตกต่าง 
หลากหลายและสิทธิเท่าเทียมกันของพนักงานภายในองค์กร โดยเปิดโอกาส
บุคคลที่ทุกเช้ือชาติ ศาสนา เพศสภาพและช่วงวัยร่วมงานกับเอไอเอสและ 
ไม่สนับสนุนให้เกิดการกีดกันภายในองค์กรผ่านมาตรการ “Zero Tolerance” 
และ “Non-discrimination Practice” ซ่ึงครอบคลุมพนักงานทุกคน  

7. การนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริหารงานบุคคลากร
เอไอเอสประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิิทลัเพื่อพฒันาระบบงานด้านการบริหารบคุคล
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยพัฒนาระบบแอปพลิเคชันท่ีรองรับการใช้งาน 
ของพนักงานท่ีหลากหลายซึ่งระบบปฏิบัติการน้ีพนักงานสามารถเข้าใช้งาน
ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานท่ีท�างาน เช่น ข้อมูลส่วนตัวและสิทธิประโยชน์ 
ที่เก่ียวข้อง การจัดการตารางเวลาท�างาน ระบบการเสนออนุมัติเร่ืองต่างๆ  
การรับทราบข่าวสารหรือประกาศจากบริษัท เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวก
และเน้นความคล่องตัวในการท�างาน
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ผลการดำาเนินงานปี 2563

ในปีที่ผ ่านมาถือเป ็นความท้าทายในการบริหารงานในช่วงระบาดของ 
โรค COVID-19 ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลปรับวิธีการสรรหาบุคลากร 
โดยการประยุก์ใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ เอไอเอสได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
ให้ ได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
และตอบโจทย์ความท้าทายและการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญ 
ด้านการสร้างทักษะใหม่ๆ ที่ตอบรับความต้องการในยุคปัจจุบันมากย่ิงข้ึน 

การสรรหารักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Talent 
Attraction, Retention and Succession Plan)
ในปี 2563 เอไอเอสมีการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 18 แห่ง เพื่อแนะน�า
องค์กรและเปิดโอกาสให้นักศกึษาได้สมัครงานกบัเอไอเอส ซ่ึงมีนกัศกึษาตอบรับ
และเข้าร่วมโครงการ 2,583 คน โดยเอไอเอสคัดเลือกนกัศกึษาทีผ่่านหลักเกณฑ์
เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเอไอเอสภายหลังจบการศึกษาและวางแผนการเติบโต
ในสายอาชีพส�าหรับกลุ่มบุคลากรท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ี เอไอเอสได้ก�าหนด
ให้มี “AIS Career Framework” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยแนะน�ากระบวนการ
และขั้นตอนการท�างานให้แก่พนักงานและหัวหน้างาน เพื่อส่งเสริมในด้านการ
พัฒนาและการเติบโตในสายอาชีพ และช่วยระบุกลุ่มพนักงานท่ีมีศักยภาพการ
ท�างานท่ีสามารถเติบโตไปกับบริษัทในอนาคต

กรอบอาชีพ 
ของเอไอเอส

การบริหาร 
อาชีพ

การวางแผน 
อัตราก�าลังคน

การบริหารการ
สืบทอดต�าแหน่ง

การคัดเลือกและ
การรักษาไว้

การบริหาร 
ผลการปฏิบตังิาน

การให้รางวัล
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การพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยวัฒนธรรมการทำางานและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแบบไร้ขีดจำากัด (Lifelong Learning)
ในปี 2563 ที่ผ่านมาเอไอเอส อะคาเดมี (AIS Academy) เปิดตัวแพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนผ่านทางออนไลน์ส�าหรับคนไทยภายใต้ช่ือ “LearnDi for Thais” 
เพื่อคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา ได้จัดให้มีองค์
ความรู้ในหมวดต่างๆ เช่น ความรู้ทางธรกิจ ความรู้ทางเทคโนโลยี ความรู้
ทางการเงิน เป็นต้น

เอไอเอสจัดหลักสูตรตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดท้ังปีเพื่อให้
สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 

AIS Academy for Thais
เอไอเอสมีความต้ังใจร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
คนไทยโดยการสนับสนุนทรัพยากรของบรษิัทภายใต้การด�าเนินโครงการ  
AIS Academy for Thais : Jump Thailand มีเป ้าหมายสนับสนุน 
องค์ความรู ้ เพื่อคนไทยและเพื่อส ่งเสริมให้มีความย่ังยืนด้านการสร้าง 
นวัตกรรม การยกระดับการศึกษารวมไปถึงการสร้างอาชีพให้แก่คนไทย 
เพื่อก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังต่อไปน้ี

1.Jump to Innovation การคัดเลือกบุคคลหรือคณะท�างานที่น�าเสนอ 
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 
เข้าโครงการ JUMP Thailand และร่วมพัฒนาโครงการให้สามารถใช้งานได้
จริงในปี 2564

2.Jump over the Challenge เอไอเอสเห็นความส�าคัญของการสร้างอาชีพ 
ให้แก่คนไทยในยุควิกฤตโควิด โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมาได้จัดโครงการ  
“อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ” ให้ผู ้ ท่ีสนใจไดเรียนหลักสูตรวิชาชีพเพื่อน�า 
ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

3.Jump with EdTech เอไอเอสพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “LearnDi for 
Thais” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
จากภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพของคนไทย

ดูแลพนักงานแบบองค์รวม
การด�าเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลเน้นการรับมือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยการยกระดับมาตรการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของเอไอเอส 
และปรับเปล่ียนกลยุทธ์การท�างานและนโยบายโดยค�านึงถึงความปลอดภัย 
เป็นหลัก ในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังได้พัฒนาการดูแลพนักงาน
ในด้านอื่นๆ ตามรายละเอียดการด�าเนินงานดังน้ี

มาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19
- การจัดให ้มีระบบแจ ้งเตือนภัยและรายงาน COVID-19 : เอไอเอส 

ได้จัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์การติดเช้ือ 
รวมไปถึงในกรณีที่มีพนักงานติดเชื้อ COVID-19 โดยพนักงานที่ตรวจพบ
ว่าตนติดโรค COVID-19 ให้รายงานผลมายังผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
และศูนย์รับข้อมูลฉุกเฉินเพื่อด�าเนินการแจ้งเร่ืองให้ผู้บริหารและส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับทราบและด�าเนินการตามมาตรการต่างๆท่ีบริษัทวางเอาไว้  
เช่น การสอบสวนผู้สัมผัสใกล้ชิด การปิดพื้นท่ีเสี่ยงสูงเพื่อท�าความสะอาด 
รวมไปถึงการรายงานไปยังกรมควบคุมโรค การตดิตามอาการผูป่้วย เป็นต้น

- การบังคับใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัส COVID-19
• ให้พนักงานงดเดินทางไปต่างประเทศแต่ในกรณีท่ีพนักงานมีความจ�าเป็น 

ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ให้พนักงานยื่นเร่ืองขออนุมัติผู้บริหารระดับสูง
เป็นรายกรณี

• ในกรณีท่ีพนักงานเดินทางกลับจากต่างประเทศที่บริษัทประกาศก�าหนด 
เป็นประเทศท่ีมีความเส่ียงให้พนักงานกักตัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน  
และในกรณีที่พนักงานมีความจ�าเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลากักตัว 
ให้พนักงานสามารถท�างานจากท่ีบ้านได้

• ห้ามมิให้บริษัทคู่ค้าจากต่างชาติหรือประเทศที่พบผู้ติดเช้ือไวรัส COVID-19 
เข้ามายังพื้นที่บริษัท ยกเว้นในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานทางบริษัทคู่ค้าต้องน�า
ส่งรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการเดินทาง รวมไปถึงผลการตรวจคัดกรอง
โรค เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารเป็นรายกรณี

- มาตรการลดความหนาแน่นในอาคารสำานักงาน
เอไอเอสได้ประกาศใช้แผนการด�าเนนิธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity 
Plan :BCP) โดยแบ่งพนักงานออกเป็นทีม A และ B เพื่อสลับกันเข้าปฏิบัติงาน 
ทุก 2 สัปดาห์เพื่อลดความหนาแน่นของพนักงานภายในอาคารต้ังแต่ 
เดือนพฤษภาคม 2563 โดยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้  
และจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในพื้นที่บริษัท เช่น ห้องประชุม 
ห้องสมุด ห้องอาหาร รวมไปถึงลิฟท์โดยสาร

- การนำาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการทำางาน
เอไอเอสจึงได้ประยุกต์ใช ้ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท�างาน เช่น  
ระบบปฏิบัติการประชุมทางออนไลน์เพื่อให้พนักงานสามารถจัดประชุมและ 
ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้แจ้งข่าวสารสถานการณ์ผ่านออนไลน์
โดยมีการเชิญผู้บริหารและพนักงานมาน�าเสนอเร่ืองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

- มาตรการคัดกรองและรักษาความสะอาดภายในพื้นท่ีบริษัท
จัดให้มีมาตรการและวิธีการคัดกรองโรคขั้นสูงสุด ได้แก่ การตั้งจุดคัดกรอง
บคุคลเข้าอาคารในทกุอาคารโดยใช้เคร่ืองเทอร์โมสแกนเพื่อตรวจสอบอุณหภมูิ
ร่างกายบุคคลท่ีเข้ามาในอาคาร หากผู้ใดมีอุณภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส ทางบริษัทอาจปฏิเสธมิให้เข้าอาคาร จัดวางเจลน�้ายาฆ่า
เช้ือในจุดส�าคัญพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศใน
บริเวณต่างๆ จัดให้มีมาตรการความสะอาดแบบเข้มงวดและเพิ่มความถ่ีในการ 
ท�าความสะอาดจุดส�าคัญ เช่น การท�าความสะอาดลิฟท์ทุกตัวทุก 30 นาที  
และการท�าความสะอาดอุปกรณ์ส�าคัญที่มีการสัมผัสบ่อยคร้ังโดยใช้น�้ายาฆ่า
เช้ือที่ ได้มาตรฐานความปลอดภัยทุกช่ัวโมง จัดให้มีการพ้นยาฆ่าเช้ือในห้อง
เคร่ืองปรับอากาศ (AHU – Air Handling Unit) เพื่อท�าความสะอาดระบบ
ปรับอากาศรวมของอาคารหลังเลิกงาน 
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การส ่ง เสริมและสนับสนุนสวัสดิการเพื่อดูแลพนักงานโดยองค ์รวม 
ตามรายละเอียดดังนี้
- การสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
เอไอเอสให้ทุนการศกึษาบุตรพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาทนุการศกึษา
บุตรพนักงานท่ีผ่านหลักเกณฑ์

- การส่งเสริมสถาบันครอบครัว
เอไอเอสได้เล็งเห็นความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างสถาบันครอบครัว  
เน่ืองจากเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานแรกในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ
และสามารถสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างย่ังยืน โดยสนับสนุนงบประมาณ 
ช่วยเหลือให้แก่พนักงานที่เข้าพิธีสมรสรายละ 4,000 บาท 

- การมีส่วนร่วมและความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement)
เอไอเอจัดการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee 
Engagement Survey) ทุก 2 ปีเพื่อรับฟังความเห็นของพนักงานในองค์กร
และน�าข้อมูลท่ีได้มาไปวิเคราะห์เพื่อหาทางปรับปรุงการบริหารงานองค์กร
และการบริหารบุคลากรให้ดียิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2563 ท่ีผ่านมา 
บริษัทมิได้จัดการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เน่ืองจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศ ส่งผลให้มีการเล่ือน 
การเข้าประเมินไปเป็นปี 2564 

การสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานภายใน
องค์กร (Diversity and Inclusion) 
เอไอเอสได้สนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมท่ีตนเองถนัดและ 
ช่ืนชอบ โดยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณและเปิดกว้างให้พนักงานจาก 
ทุกส่วนงานได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล 
และสร้างความเข้าใจเร่ืองความแตกต่างของเพื่อนพนักงานด้วยกันอย่างมี
เหตุผล เป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานและการท�ากิจกรรม 
ที่เป็นน�้าหนึ่งอันเดียวกัน 

การนำาเทคโนโลยีพัฒนาการบริหารงานบุคลากร 
เอไอเอสได้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาระบบงานและการน�าเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการให้บริการ
พนักงานที่รวดเร็ว แม่นย�า ยืดหยุ่น และเพิ่มขีดความสามารถของระบบงาน 
ในด ้านการน�าข ้อมูลของทรัพยากรบุคคลมาวิเคราะห ์ เพื่อปรับปรุง 
การบริหารงาน

WorkDi
ในปี 2563 บริษัทได้พัฒนาและใช้งานระบบ WorkDi ช่วยให้พนักงาน 
ท�ารายการต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาและรวดเร็ว ได้แก่ การแจ้งลา การย่ืนขอ 
และการจ่ายค่าตอบแทนการท�างานล่วงเวลา การแสดงจ�านวนช่ัวโมงการเข้า
อบรม การรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนต่างๆ ขององค์กร เป็นต้น 

AIS DIGI 
ในปี 2563 เอไอเอสได้พัฒนาแอปพลิเคชัน AIS DIGI ที่อ�านวยความสะดวก 
ให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น ระบบ LiFE เพื่อให้พนักงาน 
สามารถร่วมกจิกรรมในรูปแบบสังคมออนไลน์ โดยพนักงานสามารถเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมตามหมวดหมู่ของวัฒนธรรมองค์กร FIT FUN FAIR หรือในกิจกรรม 
ที่สนใจได้ โดยจะสามารถสะสมคะแนน (Token points) การจากร่วมกิจกรรม 
เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ นอกจากน้ี พนักงาน
สามารถใช้ AIS DIGI เพื่อรับข่าวสาร ติดตามประกาศของ การใช้สิทธิโปรโมชั่น 
พนักงาน การจองห้องประชุม การเช่ือมระบบปฏิบัติการเพื่อการแลก
เปล่ียนความคิดใหม่ๆ (AIS Idea Portal) การเช่ือมต่อกับระบบ e-memo  
เพื่อการขออนุมัติรายการต่างๆ ได้อย่างสะดวก เป็นต้น

AIS KinDi (Canteen)
เป ็นห้องอาหารที่ ให ้บริการแก่พนักงาน โดยพนักงานสามารถใช้ App  
Wallet ช�าระค่าอาหารและมีคูปองส่วนลด KinDi เพื่อน�ามาใช้เป็นส่วนลด 
ค่าอาหารใน canteen KinDi อีกด้วย
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การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมทุกกลุ่ม 

ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู ่ของชุมชนและลดความเหล่ือมล�้า 
ทางสังคม ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและโซลูช่ันด้านดิจิทัล

เอไอเอสมุ่งม่ันในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและยกกระดับคุณภาพชีวิต 
ของคนไทย ด้วยการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชีวิตคนไทยให้ก้าวทันยุคดิจิทัล ซ่ึงเอไอเอส 
สามารถใช ้ความแข็งแกร ่งจากการด�าเนินธุรกิจและทรัพยากรบุคคล 
เข้าด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนของประเทศผ่านนโยบายและ
โครงการท่ีหลากหลายโดยการด�าเนินงานจะมีคณะท�างานจากฝ่ายการพัฒนา
ธุรกิจอย่างย่ังยืน (Business sustainable development) เป็นผู้น�าเสนอ
นโยบายและกลยุทธ์ และจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อการ
ด�าเนินงานให้เกิดการพัฒนาข้ึนจริง และมีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงานต่อ 
คณะกรรมการการพฒันาอย่างย่ังยนืโดยมีกลยทุธ์การด�าเนินงาน 3 ด้าน ดงันี้

1. ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีครอบคลุมมากที่สุดเพื่อการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมความก้าวหน้าของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

มุ่งพัฒนาศักยภาพและความครอบคลุมของเทคโนโลยี 5G เพื่อการตอบสนอง
ความต้องการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนโครงข่ายเพื่อ
การพัฒนาของภาคเศรษฐกิจของประเทศและการขยายตัวของภาคครัวเรือน 
นอกจากนี้ยังค�านึงถึงความต้องการระบบโทรคมนาคมเพื่องานสาธารณะของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแบบดิจิทัลในราคาที่เหมาะสม
เอไอเอสมีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้คนไทยได้เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดหาและเสนอทาง
เลือกให้เข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

3.  สร้างสรรค์และพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่
สังคมไทย

เอไอเอสมีเป้าหมายในการน�าศกัยภาพด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและระบบดจิิทลั  
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาและการสร้างสรรค์เคร่ืองมือเพื่อส่งเสริมให้
คุณภาพชีวิตของคนไทยดีย่ิงขึ้น

ด้านสาธารณสุข : มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในกระบวนการด�าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขโดยการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการท�างานอย่าง 
มีประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข

ด้านการลดความเหลือ่มล�า้และส่งเสริมความเท่าเทยีมกนัในสังคม : สร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สถาบันครอบครัวและ
เยาวชนทีข่าดโอกาส รวมถงึการสนับสนนุการสร้างอาชพีให้กับกลุ่มด้อยโอกาส
เพื่อเป็นการลดช่องว่างทางสังคมอย่างยั่งยืน

ด้านการส่งเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล : สนับสนุนให้คนไทยเข้าถึง 
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสนับสนุนทรัพยากรท่ี
มีความจ�าเป็น เช่น องค์ความรู้และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยและเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลผลิตท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ

ด้านการส่งเสริมส่ิงแวดล้อม  : การแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาส่ิงแวดล้อม
ท่ีสามารถส่งผลกระทบในเชิงลบกับสังคมชุมชนและประเทศ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการของเสียและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการ
ด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างความตระหนักให้คนไทยได้รับรู้ถึงภัยอันตราย
ของขยะอเิล็กทรอนิกส์และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการรักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศ

ผลการดำาเนินงานปี 2563 

• พัฒนาศกัยภาพและขยายโครงขา่ยการใชง้านเทคโนโลย ี5G ใหค้รอบคลมุ
การใช้งานทั่วประเทศ ปัจจุบันเอไอเอสมีโครงข่ายโทรคมนาคมที่สนับสนุนการ
เช่ือมต่อข้อมลูด้วยความเร็วสงูผ่านเทคโนโลยี 3G และ 4G ครอบคลุมกว่าร้อยละ  
98 ของประชากร และมโีครงขา่ยอนิเทอรเ์นต็บรอดแบรนดผ์า่นเทคโนโลยีไฟเบอร์
ครอบคุลม 77 จังหวัดท่ัวประเทศ รวมถึงเครือข่าย Wifi ที่สนับสนุนทั้งสถาบัน
การศึกษาและภาคธุรกิจ

ด้านสาธารณสุข
• โครงการแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ : แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เปิด
ให้บริการแก่ชุมชนมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นเครื่องมือสื่อสารเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใช้ระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 
และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และท�างานแบบเชิงรุกของหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
 
ในปี 2563 ถือเป็นความท้าทายในการด�าเนินงานเนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทางทีมงานเน้นการด�าเนินงานด้วยความ
ปลอดภัยและมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เพื่อ
สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์วิกฤติอย่างต่อเนื่องผ่าน
แนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้
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- การเพิ่มระบบเพื่อการคัดกรองสุขภาพจิต โดยความร่วมมือกับกรมสุขภาพ
จิตและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อให้ อสม. ช่วยด�าเนินการคัดกรอง
สุขภาพจิตในด้านความเครียด ภาวะซึมเศร้าและภาวะเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย
ของประชาชนในชุมชน

• โครงการ AIS 5G สู้ภัย COVID-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 เอไอเอสในฐานะองค์กรธุรกิจไทยประกาศโครงการพิเศษในช่ือ 
“AIS 5G สู้ภัย COVID-19” โดยด�าเนินภารกิจเร่งด่วนในการน�าศักยภาพของ
เทคโนโลยี 5G และการพัฒนาโซลูช่ันทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 3 
ภารกิจ ได้แก่

1) ติดต้ังเครือข่าย 5G ในโรงพยาบาลรองรับการใช้งานทางการแพทย์ 
จ�านวน 158 โรงพยาบาลแบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ จ�านวน 150 โรงพยาบาล
และต่างจังหวัดจ�านวน 8 โรงพยาบาล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชั่นส์ทางการแพทย์ท่ีน�ามาใช้
เพื่อลดความเสีย่ง อ�านวยความสะดวกแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ในการ
ปฏบิติังานในการรักษาผูป่้วยโควิด-19 นอกจากนียั้งสนบัสนนุระบบส่ือสาร AIS 
FIBRE, 4G, AIS Super WiFi และสมาร์ทดีไวซ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ ให้ดีย่ิงข้ึน

2) ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ AIS Robotic Lab ระดมนักวิจัยนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญ
ด้านดจิิทัลทัง้ภายในบริษทัและหน่วยงานภายนอก ในการพฒันาหุน่ยนต์ทางการ
แพทย์ 5G telemedicine และโซลูช่ันงานบริการทางแพทย์ โดยท�างานร่วมกับ
โรงพยาบาลเพื่อให้สอดรับกับความต้องการเฉพาะของแต่ละแห่ง

เอไอเอสร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการท�างานเครือข่าย อสม.ให้มี
ประสทิธภิาพมากข้ึนในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด COVID-19 โดยพฒันา
ระบบคัดกรองและติดตามโรค COVID-19 บนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และ
มอบประกันชีวิตเพือ่สนับสนุนการท�างานเชิงรุกแก่ อสม.

เอไอเอส ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ลงนามความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบ “รายงานคัดกรองสุขภาพจิต” บนแอปพลิเคชัน  
อสม. ออนไลน์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ อสม.น�าไปคัดกรองและค้นหาประชาชนท่ี
มีปัญหาสุขภาพจิต จากผลกระทบวิกฤติโควิด-19

1. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ 
เช่น การจัดประชุมร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อสาธิตการใช้งาน
แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ในการรายงานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 
โดยสามารถขยายผลไปยังเครือข่าย อสม. ภายในจังหวัดได้มากกว่า 10,000 
คน และการส่ือสารผ่าน อสม.ออนไลน์ Facebook Fan Page Live โดยเฉล่ีย
มีผู้ติดตามรับชมมากกว่า 5,000 คนต่อคลิป

2. การเพ่ิมช่องทางในการติดต่อเพื่อประสิทธิภาพการท�างานในช่วง
สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โดยเปิดสายด่วนโทร.06 2520 1999 ต้ังแต่เวลา 
09.00 – 17.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อให้ อสม.และเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข
ได้ปรึกษาปัญหาหรือข้อสงสัยการใช้งานและยังมีช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น 
Line official @aorsormor ซึง่มสีมาชิกจ�านวน 11,731 คนและ อสม.ออนไลน์ 
Facebook Fan Page ที่สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานและจะมีการตอบกลับ
เพื่อแก้ ไขปัญหาภายใน 24 ช่ัวโมง

3. การพัฒนาระบบการใช้งานของแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เพื่อตอบ
สนองสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ด้วยการเพิ่มระบบเพื่อการคัดกรองและ
ติดตาม COVID-19
- การเพิ่มระบบเพือ่การคัดกรองและติดตาม COVID-19 โดยเพิ่มแบบส�ารวจ

ข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการพิจารณาความเส่ียงในการติดต่อและแพร่ระบาด
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3) พัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G telemedicine เวอร์ชั่นใหม่ robot for 
care จ�านวน 23 ตัว โดยได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลจ�านวน 22 แห่ง ซ่ึงเป็น
สถานท่ีรับตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้หุ่นยนต์ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
หมอ พยาบาล ตรวจคัดกรองคนไข้ด้วย thermoscan, ระบบปรึกษาทางไกล
ระหว่างคนไข้และหมอผ่าน VDO call โดยสามารถบังคับหุ่นยนต์ให้เคล่ือนท่ี
ผ่าน 5G แบ่งเบาภาระ ลดการแออัด และลดเส่ียงติดเช้ือทั้งผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์ 

ด ้านการลดความเหล่ือมลำ้ าและส ่ง เสริมความเท ่า เทียมกันในสังคม  
(Reduced Inequalities)

ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการเอไอเอส คนเก่ง หัวใจแกร่ง ในการสนับสนุน 
การศึกษาให้เยาวชนท่ีขาดทุนทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเล่ือมล�้า 
ทางสังคมและมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยเพื่อการมีอาชีพ 
เล้ียงตนเองและครอบครัวในอนาคต ซ่ึงคัดเลือกจากเยาวชนที่มีฐานะยากจน

และมีความประพฤติดีต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงระดับปริญญา
ตรี อีกท้ังช่วยเหลือครอบครัวด้วยการท�างานหารายได้พิเศษโดยตลอดการ
ด�าเนนิโครงการ 20 ปี เอไอเอสสนับสนนุทนุการศกึษาจนจบในระดบัปริญญาตรี 
ให้เยาวชนไปแล้วจ�านวน 910 คน

ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในสงัคมและสร้างอาชีพให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
เอไอเอสเห็นถึงความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงด้าน 
สิทธิมนุษยชนและการเข ้าถึงโอกาสทางอาชีพอย่างเท ่าเทียม โดยเร่ิม 
ด�าเนินโครงการสร้างอาชีพแก่ผู้พกิารต้ังแต่ปี 2550 เน้นพัฒนาศักยภาพ 
กลุ ่มผู ้พิการด ้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพร ้อมจ ้างงานผู ้พิการภายใต ้ฝ ่าย  
Call center และสนับสนุนให้มีการจัดรูปแบบสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ใน
การท�างานเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับพนักงานผู้พิการได้มีความสะดวก 
และปลอดภัย รวมถึงให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ท่ีเป็นมาตรฐาน 
เดียวกันกับพนักงานทั่วไป

จากท่ัวโลกท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแก้ ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม หรือต้องการ 
สร ้างนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืนได ้ เข ้ามาร ่วมสร้างนวัตกรรมต้นแบบ 
ที่ตอบโจทย์และแก้ ไขปัญหาได้จริง 

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เอไอเอสเห็นความส�าคัญ 
ของปัญหาความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงการใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นท่ีห่างไกลซ่ึงปัจจัยหลักมาจาก 
การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ียังไม่ครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพาะ 
ด้านการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นท่ีห่างไกลซ่ึงจะเป็นศูนย์รวมข้อมูล 
ข่าวสารและช่วยเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างจินตนาการเพื่อการประยุกต์ใช ้
ให้เกิดประโยชน์

ด้านการส่งเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการ SDG Lab โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเอไอเอส เอไอเอส 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินโครงการ “SDG Lab by 
Thammasat & AIS” โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ และ 
ลงมือปฏิบัติจริง ที่เปิดโอกาสและเช่ือมโยงนวัตกร นักพัฒนา และนักประดิษฐ ์
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ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต
และสังคมออนไลน์

มุ่งสร้างแบรนด์ที่ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน ์
อย่างเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

“ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์” เป็น
หนึ่งในประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อการท�าธุรกิจอย่างยั่งยืนของเอไอเอส ในฐานะ
ผู้ให้บริการส่ือสารโทรคมนาคมซ่ึงสังคมมองว่าเป็นส่ือกลางที่น�าพาดิจิทัล
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตสู่ผู้คน จึงมีส่วนเก่ียวข้องท่ีควรสร้างความตระหนัก
และความรับผิดชอบต่อบริการทีส่่งแก่ผูบ้ริโภค เอไอเอสเหน็ว่าการส่งเสริมความ
เหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ จะช่วยส่งเสริม
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้คนให้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม สร้าง
ทักษะของคนไทยในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ลดทอนปัญหาภัยร้ายในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจโทรคมนาคมมีการเติบโตท่ีแข็งแรง ช่วย
ลดความเส่ียงในด้านช่ือเสียงต่อบริษัท และส่งเสริมความผูกพันของผู้บริโภค
ต่อแบรนด์เอไอเอส นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ เพื่อส่งเสรมิความปลอดภัยให้แก่คนไทยในสังคมออนไลน์

บริษทัมีคณะท�างานเพื่อส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อนิเตอร์เน็ต
และสังคมออนไลน์ รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซ่ึงคณะท�างาน
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการบริหาร
ภาพลักษณ์องค์กรและการพัฒนาอย่างย่ังยืน และชุมชนสัมพันธ์ ด้านการ

บริหารแบรนด์ขององค์กร ด้านการพัฒนาบริการและการตลาด ด้านวิศวกร
งานระบบ ด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า โดยมีการประชุมอย่างต�่าเดือนละคร้ังเพื่อพัฒนาและขยายผล
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง เอไอเอสมีความมุ่งม่ันท่ีจะปกป้องคนไทยจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ พร้อมส่งเสริมสังคมออนไลน์ท่ีปลอดภัย โดยเน้นกลุ่ม
เยาวชนท่ีมีความเส่ียงสูง ผ่านกลยุทธ์ 3 ด้าน ภายใต้โครงการ “อุ่นใจ CYBER” 
ได้แก่ การส่งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และการป้องกันภัยไซเบอร์ด้วย
เคร่ืองมือดิจิทัล พร้อมสร้างความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากการ
ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีท่ีอาจเกิดข้ึน

ผลการดำาเนินงานในปี 2563

เอไอเอสต่อยอดส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “อุ่นใจ CYBER” ดังน้ี
• ส่งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Literacy) เอไอเอสร่วมมือ

กับสถาบัน DQ (DQ Institute) จัดท�าหลักสูตร DQ (Digital Intelligence 
Quotient) ภาคภาษาไทย ซึ่งเป็นแบบทดสอบและบทเรียนออนไลน์เพื่อวัด
ความรู้เบ้ืองต้นและเสริมสร้าง 8 ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ส�าหรับเด็ก
วัย 8-12 ปี เพื่อให้มีความรู้เท่าทันโลกออนไลน์และใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์

• ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Cyber Security) เอไอเอส
ให้บริการ AIS Secure Net ท่ีปกป้องลูกค้าจากภัยด้านไซเบอร์ผ่านโครงข่าย

โทรคมนาคม ซ่ึงช่วยเอไอเอสเข้าถงึกลุ่มลูกค้าท่ีมคีวามเส่ียงต่อภยัด้านไซเบอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลง
แอปพลิเคชัน นอกจากน้ียังร่วมเป็นพันธมิตรกับ Google เพื่อเผยแพร่และ
ส่งเสริมการใช้งานแอพปลิเคชัน Family Link ท่ีให้ผู้ปกครองสามารถดูแล
และฝึกการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลานอย่างเหมาะสม

ในปี 2563 เอไอเอสเดนิหน้าสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ในการรับมอื
กับภัยไซเบอร์ให้กับเยาวชนไทย ผ่านเนื้อหาจากบทเรียน DQ พร้อมสนับสนุน
การใช้งานเครื่องมือดิจิทัลเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ทั้ง AIS Secure Net และ AIS 
Family Link ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้
โรงเรียนเล่ือนก�าหนดเปิดโรงเรียน พร้อมหันมาจัดการเรียนการสอนผ่านช่อง
ทางออนไลน์เพื่อป้องกนัการระบาดดงักล่าว เอไอเอสจึงได้ปรับกลยทุธ์การสร้าง
ความตระหนักและประชาสัมพันธ์โครงการอุ่นใจ CYBER ผ่านช่องทางดิจิทัล
แทน ได้แก่ แอปพลิเคชัน MyAIS และช่องทาง AIS PLAY รวมถึง Facebook 
มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายจากทุกเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัว คุณครู 
เพื่อร่วมบ่มเพาะทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลให้แก่เยาวชน
ไทย ท่ีต้องใช้เวลาหน้าจอมากข้ึนจากมาตรการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว แทน
การเข้าไปยังแต่ละโรงเรียนเพื่อจดัการอบรมหลักสูตรดงักล่าวให้แก่คุณครูเพียง
อย่างเดียว เพือ่ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์และช่วยให้เยาวชน
ได้รับความรู้ทันท่วงที ทั้งน้ี เอไอเอสยังได้จัดการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อให้
คุณครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบทเรียน DQ พร้อมส่งทีมงานชุมชน
สัมพันธ์เข้าท�างานร่วมกับคุณครูในการออกแบบกิจกรรมและรูปแบบในการน�า
บทเรียน DQ เข้าไปบรรจุในแผนการเรียนการสอน รวมถึงสร้างชุมชนออนไลน์
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ที่ประกอบไปด้วยคุณครูจากโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของคุณครูแต่ละท่าน 
จากการน�าบทเรียนดังกล่าวไปปรับใช้ นอกจากน้ีเอไอเอสยังร่วมมือกับ 
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี แนะน�าแบบทดสอบทักษะทางดิจิทัล DQ ให้กับส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้คุณครูน�าไปใช้ในการเรียน
การสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศ ในการเสริมสร้างความฉลาด
ทางดิจิทัลและพัฒนาทักษะการใช้งานดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันแก่เด็กไทยอีกด้วย

ณ สิ้นปี 2563 มีเยาวชนเข้ารับความรู้จากบทเรียน DQ รวมกว่า 35,000 คน 
จาก 114 โรงเรียน และผู้ใช้ AIS Secure Net กว่า 124,600 ราย ขณะเดียวกัน
เอไอเอสได้เดนิหน้าขยายขอบเขตการป้องกันภัยไซเบอร์จากบริการอนิเทอร์เน็ต
เคล่ือนท่ีสู่อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง โดยทดสอบบริการ AIS Secure Net 
ส�าหรับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน ขณะท่ียังคงคุณภาพและความเร็วในการเช่ือม
ต่อเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใช้งานเหนือระดับ พร้อมปกป้องผู้ใช้บริการจาก
ภัยไซเบอร์ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2564

นอกจากนี้เอไอเอสยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปล่ียนแปลงให้สังคมในวงกว้าง 
ให้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาเร่ือง cyberbullying อย่างสร้างสรรค์และย่ังยืน  
โดยจดัสมัมนาออนไลน์ให้กบับุคคลทัว่ไป สามารถรับชมผ่านทาง  Facebook และ 
YouTube ในหัวข้อ “Empathy is the key ใจเขา ใจเรา คิดถึงความรู้สึกคนอื่น  
และไม่ด่วนตัดสินใคร” จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และ
มุมมองจากการถูกกล่ันแกล้ง เพื่อร่วมกันส่งต่อแนวคิดที่จะช่วยเสริมสร้าง 
ทักษะเพื่อรับมือกับ cyberbullying ในระยะยาว โดยมียอดการรับชม 
ขณะถ่ายทอดสดกว่า 85,000 คร้ัง
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การจัดการความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานอย่างมีประสทิธภิาพเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอน

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการด�าเนินธุรกิจ
ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ประเดน็ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศมีความส�าคัญและเร่งด่วนมากขึ้น
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ภาครัฐ เอกชน
และกลุ่มผู้บริโภคต่างส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันมาตรการในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท้ังภาคธุรกิจและภาคประชาชน โดยส่วนส�าคัญมาจากภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการขนส่งซ่ึงหลัก ๆ  ยังคงต้องใช้พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล
ในการผลิต ขนส่ง หรือให้บริการ แม้เอไอเอสจะไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ท่ีจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกระบวนการผลิตแต่การให้บริการ
ของเอไอเอสก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าซ่ึงใช้เช้ือเพลิงจากพลังงานฟอสซิล 
เป็นหลักทั้งจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน 

ในฐานะผู ้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์ บริษัทตระหนักในบทบาทความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมท่ีจะใช ้ ขีดความสามารถของบริษัทและการพัฒนานวัตกรรม  
ร่วมจดัการปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ เอไอเอสมพีนัธกิจ
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ท้ังในกระบวนการด�าเนินงาน 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ คู่ค้า 
และผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมด�าเนินธุรกิจอย่างที่ย่ังยืน ทั้งน้ี เอไอเอส 
ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว โดยมีหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

โครงการและการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับทั้งองค์กร ซึ่งรวมท้ังสายงาน
ธุรกิจหลักและสายงานสนับสนุน นอกจากนี้ ทีมผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม 
ท่ีรายงานเป็นรายไตรมาสต่อหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี ท�าหน้าที ่
ด้านปฎบิตักิาร เช่น ก�าหนดตัวช้ีวัดผลการด�าเนนิงาน รวมถึงตดิตามกฎระเบียบ 
มาตรการ และแนวโน้มเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อม ติดตามและรายงานผล โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าของ 
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและ 
คณะกรรมการบริษัทอย่างต�่าปีละคร้ัง เอไอเอสมีนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับ
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความย่ังยืน 
ในด้านส่ิงแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่ิงแวดล้อมที่  
http://sustainability.ais.co.th/storage/sustainability-priorities/
emissions/ais-environmental-policy-th-2018.pdf

ผลการดำาเนินงานปี 2563

เอไอเอสยึดมั่นในพันธกิจเพื่อมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน โดยด�าเนิน
โครงการหลักอย่างต่อเน่ืองในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงลด 
การใช้กระดาษ โดยมีโครงการหลักๆ ดังต่อไปน้ี

• การส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงาน 
o ขยายการติดตัง้อปุกรณ์วิทยุสถานีฐานแบบใช้งานร่วมกนัได้หลายเทคโนโลยี 

เช่น 2G 3G และ 4G (Multi-mode) เพื่อประหยัดพลังงาน เม่ือเทียบกับ
การติดตัง้ชดุอุปกรณ์วิทยุแยกส�าหรับแต่ละเทคโนโลยีในสถานีฐานเดยีวกนั  
ในปี 2563 ได้ด�าเนินการติดต้ังอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มอีก 63,880 ชุด  
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 99.7 tCO

2
e ต่อปี

o ปรับปรุงเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า (rectifier) ท่ีสถานีฐานให้มีประสิทธิภาพ
การท�างานสูงข้ึนและมีการสญูเสียพลังงานต�า่ลง ช่วยปรับปรุงการใช้ไฟฟ้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
จากการผลติกระแสไฟฟา้ลดลง ทัง้นี ้ในป ี2563 บรษิทัไดต้ดิต้ังและทดแทน
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าดังกล่าวกว่า 1,299 เครื่อง สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่ม 227 tCO

2
e ต่อปี 

o ขยายการติดต้ังระบบ virtual machine server ระบบปฏิบัติการที่ท�าให ้
สามารถใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์โดยจ�าลองการท�างานของอุปกรณ ์
เซิฟเวอร์ รวมถึงได้ทยอยปิดการใช้งานอุปกรณ์เซิฟเวอร์บางส่วน 
ท่ีไม่จ�าเป็น นอกจากจะช่วยให้ใช้งานทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนอุปกรณ์แล้ว ยังลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลทั้งจาก 
เซฟิเวอร์และจากระบบท�าความเย็นท่ีต้องหล่อเลีย้งอุปกรณ์เหล่าน้ัน ส่งผล
ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 12,421 tCO

2
e ต่อปี

• การใช้พลังงานทดแทน ในปี 2563 เอไอเอสด�าเนินโครงการพลังงานทดแทน 
ไดแ้ก ่พลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิต้ังกบัสถานฐีาน 2,747 สถาน ีโดยม ี12 สถานี
ที่ได้ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบพิเศษที่มี Micro-converter ซึ่งช่วย
ลดผลกระทบจากเงาหรือสิ่งกีดขวาง ซ่ึงได้ร่วมวิจัยทดสอบประสิทธิภาพ
ของโครงการดังกล่าวร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
แหง่ชาต ินอกจากน้ียงัตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติยท่ี์ศนูยข์อ้มลูคอมพวิเตอร์
เพิ่มอีก 2 แห่ง นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2543 เอไอเอสติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และชุมสายรวมแล้ว 4 แห่ง และ 2,809 
สถานฐีาน ไดก้�าลงัการผลติพลงังานไฟฟา้ 6,018 เมกะวตัต-์ชัว่โมง สง่ผลให้ 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 3,503 tCO

2
e
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• การพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 
System: EMS) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 ซึ่งเป็น
มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากลโดยผู้ตรวจสอบอิสระ ในพื้นที่
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์รวม 2 แห่ง นอกจากน้ันยังท�าการตรวจสอบภายใน 
ส�าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ เหลืออยู่ทั้งหมดของบริษัทโดยผู้เช่ียวชาญ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร ISO14001 
ท้ังน้ี เอไอเอสได้ด�าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารพลังงาน การจัดการน�้า 
และของเสีย สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ตามแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

• การลดการใช้กระดาษ เอไอเอสน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�าธุรกรรม
ต่างๆ ท้ังในการด�าเนินงานภายในองค์กร การด�าเนินงานกับพันธมิตร 
ทางธุรกิจ รวมไปถึงงานบริการลูกค้า ผ่านคอนเซ็ปต์ Full-E ประกอบด้วย  
4 บริการหลัก ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน My AIS ที่ให้ลูกค้าตรวจสอบค่าบริการ 
จ่ายบิล สม้ครและตรวจสอบแพ็คเกจได้ด้วยตนเอง 2) บริการแสดงใบแจ้ง 
ค ่าบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill) 3) บริการออกใบก�ากับภาษี 
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Receipt) และ 4) บรกิารช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Payment)  
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้กระดาษและการเดินทางแล้ว ยังส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน รวมถึงอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่รับ

บริการอีกด้วย โดย ณ สิ้นปี 2563 มีผู้ใช้งาน My AIS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ที่ 8.1 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของลูกค้าทั้งหมด ขณะที่มีลูกค้าที่เปล่ียนจาก
การรับแจ้งค่าบริการผ่านทางไปรษณีย์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 6.7 ล้านบัญชี 
และรวมถึงมีการออกใบก�ากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 84.6 ล้านรายการ 
รวมแล้วช่วยลดกระดาษซึ่งเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
1,865 tCO

2
e ต่อปี

 
 โดยรวมแม้ปริมาณการใช้พลังงานยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการขยาย

บริการโครงข่ายและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานดาต้าอย่าง 
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเอไอเอสยังสามารถควบคุมความเข้มข้นในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเม่ือเทียบกับปริมาณการใช้งานดาต้าแสดงให้เห็นถึง 
การออกแบบและใช้งานเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมการ
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยในปี 2563 บริษัทสามารถลดความ 
เข ้มข ้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณการใช ้งานดาต้าลง 
ร้อยละ 82 เทียบกับปีฐาน 2558 ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 0.49 ของการใช้พลังงานรวม เทียบกับ 
ร้อยละ 0.08 ในปี 2562

การลดและกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี

ลดและรีไซเคิลของเสียจากการด�าเนนิธรุกจิและส่งเสริมให้คนไทยร่วม
ก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมและจ�าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของประเทศมีความมุ่งม่ัน 
ในการบริหารจัดการของเสียท่ีเกิดจากการด�าเนินธุรกิจซ่ึงอาจส่งผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการด�าเนินงานเพื่อ 
ลดของเสียและเพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะ รวมถึงมีเป้าหมายในการส่งเสริม 
ให้คนไทยได้ เข้าใจภัยอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์และเข้าใจการทิ้ง 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือท�าลาย 

อย่างถูกต้อง โดยได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานเรื่อง การบริหารจัดการ
ขยะออกเป็น 4 ด้าน คือ 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เอไอเอส 
ได้ผนวกเร่ืองการค�านึงถึงผลต่อส่ิงแวดล้อมในนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง  
เพื่อสร้างกลไกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลด 
การปล่อยของเสีย มลพิษ และก๊าซเรือนกระจก พร้อมสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภายในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
กับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย 
 
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการดำาเนินธุรกิจ ได้แก่ อุปกรณ ์
โครงข่าย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในส�านักงาน และอุปกรณ์มือถือ โดยมีชุด
คณะกรรมการพิจารณาตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและทรัพย์สิน ท�าหน้าท่ี
ในการบริหารจัดการและพิจารณาการตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ก�าหนดเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรในการด�าเนินงาน เม่ืออุปกรณ์ดังกล่าว
หมดอายุการใช้งานกจ็ะมกีระบวนการในการตรวจคัดแยกว่าจะสามารถน�ามาใช้
ประโยชน์อกีคร้ัง (Reuse) หรือน�าไปปรับปรงุใช้งานต่อไปในกระบวนการท�างาน
ที่เหมาะสม (Refurbish) หากไม่สามารถด�าเนินการตามทั้ง 2 ข้อดังกล่าวได้  
จะถูกน�าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อสามารถน�าแร่ธาตุส่วนประกอบ 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยเอไอเอสคัดเลือกคู ่ค ้าที่ ได ้รับอนุญาตให้ม ี
ความสามารถบริหารจัดการและรับซากอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์เหล่าน้ี 
ไปจัดการอย่างเหมาะสม โดยเปิดประมูลภายใต้ข้อก�าหนดในการจัดการ
ของเสียโดยวิธีรีไซเคิลที่มีกระบวนการจัดการท่ีถูกต้องและเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม และเป็นกระบวนการท่ีสามารถรีไซเคิลซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวให้ ได้มากที่สุด และส่วนท่ีเหลือจากกระบวนการก�าจัดดังกล่าว  
(Non-recyclable or Residue) ต้องน�าไปฝังกลบอย่างถูกวิธ ีโดยตัง้เป้าหมาย 
ให้เหลือร้อยละ 3 ในปี 2566  
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การบริหารจัดการขยะจากอาคารสำานักงาน มุ ่งส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
กระบวนการคัดแยกขยะภายในอาคารส�านักงานและน�าส่งเข้าสู่กระบวนการ
ก�าจัดหรือรีไซเคิลให้มากที่สุดและด้วยกระบวนการท่ีถูกวิธี รวมถึงเน้นสร้าง
ความตระหนักรู้กับพนักงานถึงความส�าคัญในการคัดแยกขยะและส่งเสริม 
ให้พนักงานเอไอเอสเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อน�าไปสู่การ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

การส่งเสริมให้ลูกค้าและประชาชนทัว่ไปเข้าใจและท้ิงขยะอเิล็กทรอนกิส์อย่างถกูวิธี 
ผ่านโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เปิดจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท 
คือ 1.โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต 2.สายชาร์จ 3.หูฟัง 4.แบตเตอร่ีมือถือ  
5.พาวเวอร์แบงก์ เพื่อรวบรวมน�าส่งเข้ากระบวนการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
อย ่างถูกวิธี รวมถึงเน ้นสร ้างความตระหนักรู ้ ถึงภัยอันตรายของขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และเข้าใจการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีเพื่อเข้าสู ่
กระบวนการรีไซเคิลหรือท�าลายอย่างถูกต้อง

ผลการดำาเนินงานปี 2563

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)
เอไอเอสมุ่งมั่นในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้าโดยค�านึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน
และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อ
ก�ากับดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
และมาตรฐานในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้า อีกท้ังยังให้ความส�าคัญปัจจัยทาง 
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลในทุกกระบวนการบริหาร 
ทั้งคู่ค้ารายใหม่และคู่ค้าที่มีอยู่เดิม ถือเป็นจรรยาบรรณของหน่วยงานที่เก่ียว 
ข้องของเอไอเอสท่ีต้องปฎิบัติตามแนวทางการบริหารงาน 

โดยในปี 2563 เอไอเอสได้พิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานในด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) โดย
ก�าหนดคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นข้อก�าหนดบังคับของการประกวดราคา

หรือเป็นข้อก�าหนดพึงประสงค์ รวมท้ังมีแผนที่จะจัดท�าข้อก�าหนดการจัดซ้ือ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีการพัฒนานโยบายในการด�าเนินงาน 
ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน อาทิ พัฒนาและปรับปรุงคู่มือเพื่อการจัดซ้ือ 
อย่างยัง่ยืน(Sustainable Procurement Management Manual) การจดัท�า 
รายงานวิเคราะห์คู ่ค ้าหลัก(Spend Analysis) เป็นต้น สามารถศึกษา 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https://sustainability.ais.co.th/th/supply-
chain-management

การกำาจดัซากและรีไซเคิลขยะอเิล็กทรอนกิส์ท่ีเกดิจากการดำาเนนิธรุกจิ เอไอเอส 
ได้ก�าหนดประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ คือ อุปกรณ์
โครงข่าย อาทิเช่น แบตเตอร่ี, อุปกรณ์จ่ายพลังงาน, อุปกรณ์สถานีฐาน,  
สายเคเบ้ิล เป็นต้น โดยคณะท�างานเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะและของเสีย 
อย่างย่ังยืนจะท�าหน้าทีก่�ากบัการด�าเนนิงานโดยมุง่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
อย่างครบวงจร (Life Cycle Perspective) ในปีท่ีผ่านมาเอไอเอสได้ด�าเนิน
การก�าจัดซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยคัดเลือก
ผู้รับซากท่ีมีใบอนุญาตถูกต้องจากกรมโรงงาน สามารถแสดงถึงกระบวนการ
และแหล่งก�าจัดที่ชัดเจน และมีสัดส่วนที่เหลือจากกระบวนการก�าจัดดังกล่าว 
(Non-recyclable or Residue) ร้อยละ 0.01

การบริหารจัดการขยะจากอาคารสำานักงาน ในปีที่ผ่านมาเอไอเอสได้ปรับปรุง
พื้นท่ีคัดแยกขยะให้มีการแบ่งประเภทขยะที่ชัดเจน เพื่อให้ขยะสามารถเข้า
สู ่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่าย รวมถึงได้มีการปรับปรุงเพิ่มประเภทถังขยะ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้พนักงานได้ท้ิงขยะอย่างถูกวิธีต้ังแต่ต้นทาง

จากการด�าเนินงานในปี 2563 ปริมาณขยะท้ังหมดจ�านวน 548 กิโลกรัม  
ลดลงร้อยละ 32 จากปี 2562 โดยจ�าแนกได้เป็นขยะทั่วไป (Non-hazardous 
Waste) รอ้ยละ 45 ซึง่เปน็ขยะท่ัวไปในส�านกังานและอาคารปฏบิติัการตา่งๆ และ
เปน็ของเสียอนัตราย (Hazardous waste) รอ้ยละ 55  ซึง่เปน็ขยะอิเล็กทรอนิกส์
จากการด�าเนินธุรกิจและขยะอันตรายอื่นๆ ภายในส�านักงาน

การส่งเสริมคนไทยเข้าใจและท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ผ่านโครงการ 
“คนไทยไร้ E-waste”
ในปี 2563 เอไอเอสด�าเนินโครงการคนไทยไร้ E-waste โดยเน้นการขยาย 
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความแข็งแรง
ให้การด�าเนินโครงการและอ�านวยความสะดวกในการทิ้งขยะอิเล็กทรอกนิกส ์
ได้อย่างสะดวกมากย่ิงข้ึน นอกจากนียั้งมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนไทยรับรู้ 
ถึงอันตรายท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหากเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส ์
ที่หมดอายุการใช้งานไว้ที่บ้าน หรือการน�าไปท้ิงไม่ถูกวิธี รวมถึงการถ่ายทอด
องค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการรีไซเคิล และการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างถูกวิธี เพื่อหวังผลให้คนไทยได้ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของปัญหา 
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการด�าเนินงานดังนี้

• การขยายความร่วมมอืกบัภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลการดำาเนนิงานโครงการ 
“คนไทยไร้ E-waste” 

 สร้างการมีส่วนร่วมผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เห็นความส�าคัญของการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 
ส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างย่ังยืน จนสามารถขยายจุดรับท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์
ได้กว่า 2,400 จุดท่ัวประเทศอ�านวยความสะดวกให้คนไทยสามารถท้ิง 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้ง่ายและสะดวกมากย่ิงขึ้น 
-  28 พฤษภาคม 2563 : เอไอเอสร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ขยายจุดรับทิ้งขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัล 37 แห่งทั่วประเทศและอาคาร 
ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเชิญชวนคนไทย คัด แยก ท้ิงขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกที่เพือ่ร่วมกันรักษา ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

- 1 มิถุนายน 2563: เอไอเอสร่วมมือกับไปรษณีย์ ไทยขยายจุดรับทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ 160 แห่งทั่วประเทศ

- 1 มิถนุายน 2563 : เอไอเอสร่วมมอืเครือข่ายเพื่อความย่ังยืนแห่งประเทศไทย 
หรือ Thailand Responsible Business Network โดยมีบริษัทสมาชิก 
ซ่ึงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวน  
9 องค์กร คือ บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยออพติคอล, อีสท์ วอเตอร์, 
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การบนิไทย, ยูนีซัน, เอสซี แอสเสท, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ สิงห์ เอสเตท  
ร ่วมรณรงค์และบอกต่อการทิ้งขยะอิ เล็กทรอนิกส์อย ่างถูกวิธี ให ้ 
แพร่หลายไปยังครอบครัวและคนรอบข้า ได้ตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจ
ท่ีถูกต้อง พร้อมท้ังขยายจุดรับท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไปวางที่ส�านักงาน
ของบริษัทต่างๆ

- 14 กรกฎาคม 2563 : เอไอเอสร่วมเป็นภาคีเครือข่าย “กรีนพหลโยธิน” 
เชิญ 13 องค์กรบนถนนเส้นพหลโยธิน ร่วมท�าภารกิจคร้ังส�าคัญเพื่อ 
ส่ิงแวดล้อมไทย “E-Waste The Battle ถ้ารักษ์จริง...มาท้ิงแข่งกนั” แข่งขัน
รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี 

- 15 สิงหาคม 2563 : เอไอเอส รวมมือกับธนาคารออมสิน ร่วมรณรงค์
สร้างการตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง และบอกต่อการท้ิงขยะ 
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวธิี

- 3 ธันวาคม 2563 : เอไอเอสร่วมมือกับบริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท คิดคิด จ�ากัด เชิญชวนคนไทยร่วมอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ด้วยการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ น�าไปทิ้งในจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ได้ท่ี 4 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค  
ได้แก่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค, 
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส และ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซน็เตอร์ พระราม 9 

- 16 ธันวาคม 2563 : เอไอเอส และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม รวมพลังสร้างเครือข่าย คนไทยไร้ E-Waste ทั่วประเทศ สร้าง
การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ผ่าน 2 ความร่วมมือหลัก คือ 1.ขยายจุดวางถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส์  
ณ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัด หรือ ทสจ. ทัว่ประเทศ  
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์
อย่างถูกวิธี และ 2.ร่วมมือกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. เพือ่เป็นตัวแทนส่ือสารสร้างการตระหนัก
รู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง

• ส่งเสริมการกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการร่วมโครงการ “คนไทยไร้ 
E-waste” อย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกรรม Challenge ขององค์กรเครือข่าย 
กรีนพหลโยธิน และคอนโดท่ีอยู ่อาศัยต่างๆ, แคมเปญ AIS E-Waste  
ทิง้รับพอยท์, แคมเปญ AIS E-Waste ทิ้งรับโชค เป็นต้น เพื่อกระตุ ้น 
และตอกย�้าให้คนไทยได้ตระหนักรู้ และเชิญชวนให้มีส่วนร่วมในการน�า 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์มาท้ิงอย่างถูกวิธี จนน�าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธีของคนไทยในท้ายที่สุด เพื่อร่วมกันรักษา
ส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึนอย่างย่ังยืนต่อไป
- 2 กันยายน 2563: เอไอเอสมุ่งสร้างการตระหนักรู้ และรวบรวมขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศในโครงการ “คนไทยไร้ E-waste” เปิด
แคมเปญ“AIS E-Waste ทิ้งรับพอยท์” แทนค�าขอบคุณลูกค้าที่ร่วมสร้าง 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีไปพร้อมกัน เพียงคัดแยกและน�าขยะอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  
5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, แบตเตอร่ีมือถือ, สายชาร์จ, 
หูฟัง และพาวเวอร์แบงก์ ไปท้ิงท่ีเอไอเอสช็อปใกล้บ้าน รับฟรีทันที AIS 
Points ชิ้นละ 5 คะแนน

- 11 ธันวาคม 2563: กิจกรรม “AIS E-Waste ท้ิงรับโชค” เชิญชวนลูกค้า 
เอไอเอส และเอไอเอส ไฟเบอร์ ท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างถูกวิธีที่ AIS 
Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัล โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
1 ช้ิน = 1 สิทธิ์ (1 หมายเลข/10สิทธิ์/โครงการ)

ผลการดำาเนนิงานโครงการ “คนไทยไร้ E-waste” (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2563)

ประเภทของขยะอิเล็กทรอนิส์ จำานวนชิ้น

เครื่องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต 8,950

อุปกรณ์เสริม 20,204 

แบตเตอรี่ 18,073 

อื่นๆ 67,573 

ยอดรวม 114,801 
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ในปี 2563 บริษัทได้มีการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมทุก
การด�าเนนิธรุกจิหลกัของบรษิทั โดยพบประเด็นความเสีย่งดา้นสทิธมินษุยชนคิด
เปน็ 47.8% ของกจิกรรมตลอดหว่งโซค่ณุคา่ธรุกจิ ทัง้นี ้บรษิทัไดม้มีาตรการและ
ด�าเนินการเพื่อลดความเส่ียงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนครบถ้วน 100%

บริษทัไดจ้ัดให้คูค้่าในกลุม่ Critical Tier 1 Supplier ต้องท�าแบบประเมนิตนเอง
ในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ พร้อมน�าส่งให้
กับฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อสอบทานข้อมูล ส�าหรับคู่ค้าท่ีประเมินแล้วหากพบว่า
มีความเส่ียงสูงในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทจะมีการแจ้งเพื่อให้ด�าเนิน
การจัดการกับความเส่ียง พร้อมทั้งเข้าพบคู่ค้าเพื่อหาแนวทางแก้ ไขประเด็น
ความเส่ียงดังกล่าว

เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการด�าเนนิงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมดิสิทธมินษุยชน 
ตลอดหว่งโซค่ณุคา่ เอไอเอสจงึไดก้�าหนดกระบวนการประเมนิความเสีย่งทางดา้น
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบคู่
คา้และประเมินความเส่ียงดา้นสิทธมินษุยชนในการด�าเนินธรุกจิของเอไอเอสและ
คู่ค้า ซ่ึงครอบคลุมถึงแผนงานและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง ดังนี้
1) ระบุประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเช่ือมโยงกับห่วงโซ่คุณค่า 

ของธุรกิจ
2) ระบุกลุ่มผู้ ได้รับผลกระทบ
3) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
4) การด�าเนินการเพื่อจัดการกับความเส่ียง

ระบุประเด็นความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษย

ชนท่ีเช่ือมโยง 
กับห่วงโซ่คุณค่า 

ของธุรกิจ

ระบุกลุ่มผู้ ได้รับ
ผลกระทบ

มาตรการบริหาร
จัดการ

ความเสี่ยง

การด�าเนินการแก้ ไข
เพื่อจัดการความเสี่ยง

การดำาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
เอไอเอสตระหนักถึงความส�าคัญและการเคารพต่อสทิธมินุษยชน อนัเป็นคุณธรรม
พ้ืนฐานของการท�างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยได้ก�าหนดนโยบายด้าน
สิทธมินุษยชนเป็นส่วนหน่ึงในจริยธรรมธรุกจิ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัตใินการด�าเนนิ
ธรุกจิทีส่อดคล้องกับหลักปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธมินษุยชนของสหประชาชาติ 
(United Nations Universal Declaration of Human Rights – UNDHR) 
และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสทิธพิื้นฐานในการท�างานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (The International Labor Organization – ILO) ซ่ึง 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
ในการก�ากับดูแล ผ่านคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีหน้าที่ในการ 
น�านโยบายไปปฏิบัติใช้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพือ่ระบุประเด็น
ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงก�าหนดกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ  
เพื่อก�าหนดแนวทางแก้ ไข และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ  
ท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) โดย 
มีการส่ือสารนโยบายให้กับพนักงาน ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้ส่งมอบ
สินค้าและบริการ ผู้รับเหมา คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง 
ในการด�าเนินธุรกิจให้รับทราบ เข้าใจ รวมถึงมีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างมีคุณธรรมตามหลักสิทธมินษุยชน นอกจากนี ้บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบาย
การให้ข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองข้อมูล 
(Whistle Blower Policy)  เพื่อปกป้องดูแลพนักงานกรณีรายงานเมื่อ
พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้อง 
ถูกลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้งเร่ืองร้องทกุข์เกีย่วกบั 
การถกูข่มเหง การถูกเลอืกปฏบัิต ิการถกูละเมดิสิทธ ิทัง้น้ี สามารถศกึษารายละเอยีด 
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนฉบับเต็มได้จาก QR code ท่ีปรากฎด้านล่าง
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ประเด็นความเสี่ยงด้าน 
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1) สภาพแวดล้อมในการท�างาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การขายและด้านวิศวกรรม
ภาคสนาม

เนื่องจากพนักงานต้องมีการเดินทางปฏิบัติงานอยู่
เป็นประจ�า และต่างสถานที่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน หรือยานพาหนะไม่
ปลอดภัย

- เน้นย้�ามาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัย 
และอนุญาตเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น

- ส�าหรับความปลอดภัยด้านการเดินทาง บริษัทจัดให้มีตารางการตรวจสอบยานพาหนะ  
และมีการติดตามดูแลอายุการใช้งานอย่างเหมาะสม

- ลดระยะทางการเดินทางปฏิบัติงาน ด้วยการวางแผนพื้นที่การท�างานให้มีระยะทางสั้นลง  
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

2) ปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ลูกค้าทั่วไป ความเสี่ยงจากการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ส่วนบุคคล แม้จะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของบุคคล

- จัดตั้งแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดตามดูแลและตรวจสอบ 
ด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับบุคลากร
- มีกระบวนการประเมินผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อก�าหนดและจัดการความเสี่ยง 

ดังกล่าวในการให้บริการใหม่ๆ
- จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญ (Sensitive Information) รวมถึงการน�าเทคนิคการป้องกันข้อมูล

ที่หลากหลายมาใช้โดยครอบคลุมข้อมูลขณะที่เก็บรักษาในระบบ และขณะที่ใช้งาน 
และส่งต่อข้อมูลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

- จัดท�าข้อก�าหนดเกี่ยวกับกระบวนการของการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบ (Data Flow)  
อย่างเป็นขั้นตอนและสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

- สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่รายงานพัฒนาความยั่งยืน 
2563 หน้า 35-36

ทั้งน้ี จากการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนพบประเด็นท่ีมีความเส่ียง 5 รายการ ดังนี้
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ประเด็นความเสี่ยงด้าน 
สิทธิมนุษยชน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ความเสี่ยง มาตรการและการดำาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

3) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์
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

- ส�าหรับโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมที่เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ตราสินค้าของบริษัท 
(House Brand) จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก Acceptable Quality Limit (AQL)

4) สภาพแวดล้อมการท�างาน 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผู้รับเหมาธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ผู้รับเหมาบางรายยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยการ
ท�างานที่เหมาะสม กรณีผู้รับเหมารายส�าคัญของบริษัท 
ทางเอไอเอสจะมีมาตรการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับเหมา
รายดังกล่าวมีมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน
เป็นไปตามที่ก�าหนด

- ก�าหนดมาตรการด้านมาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา/คู่ค้า โดยเริ่มจากขั้นตอน 
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีหลักสูตรการอบรมที่จ�าเป็น รวมถึงการออกใบรับรองให้กับ 
ผู้ผ่านการอบรม

5) เสรีภาพในการแสดงออก/ 
การแสดงความคิดเห็น

ลูกค้าทั่วไป บริษัทได้รับค�าร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อจ�ากัด
การเข้าถึงบางเว็บไซต์ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงที่จะละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านเสรีภาพในการแสดงออกหรือการ
แสดงความคิดเห็น

- ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก/แสดงความคิดเห็น โดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้
ขอบเขตแห่งรัฐ 

- ค�านึงถึงผลกระทบด้านลบด้วยการบริหารจัดการขั้นตอนภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อ 
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่จ�ากัด ยกเว้นเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกร้องขออย่างเป็นทางการ 
ตามขั้นตอนทางกฎหมาย

ทั้งน้ี สามารถศึกษารายละเอียดการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท https://sustainability.ais.co.th/th/respect-to-human-rights
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ภาพรวมโดยสรุป

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว 
และการแข่งขันด้านราคาของบริการดาต้า
สภาพเศรษฐกิจของประเทศและภาคธุรกิจประสบการกับชะลอตัวในปี 2563 
จากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงเร่ิมส่งผลต้ังแต่ต้น
ปี 2563 และได้เริ่มมีการระบาดระลอกใหม่ในปลายไตรมาส 4 ของปี ธุรกิจ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับการ
แข่งขันด้านราคาในแพ็กเกจดาต้าแบบใช้งานไม่จ�ากัด โดยรายได้ธุรกิจโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.5 จากการปรับลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและ
รายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีหายไป

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตสูงจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นใน
สถานการณ์ โรคระบาด 
เอไอเอสไฟเบอร์ ซ่ึงด�าเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านมีการเติบโตสูงจากความ
ต้องการท่ีสูงขึ้นจากกระแสการท�างานจากท่ีบ้านด้วยจ�านวนลูกค้าทีเ่พิ่มขึ้นร้อยละ  
29 สูงกว่าการเติบโตโดยรวมของตลาดทีโ่ตร้อยละ 10-12 การเตบิโตของเอไอเอส 
ไฟเบอร์ เน้นขยายฐานลูกค้าจากธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ และขยายพื้นที่การให้
บริการครอบคลุมครบท้ัง 77 จังหวัด ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายจ�านวนลูกค้า 1.3 
ล้านราย และครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 ในปี 2562 
ทั้งนี้จากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ส่งผลให้ ARPU ปรับลดลงร้อยละ 11 
โดยรวมแล้วรายได้ธรุกจิอินเทอร์เนต็บ้านเติบโตร้อยละ 22 และมีสดัส่วนร้อยละ 
5.3 ของรายได้จากการให้บริการหลัก

คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรเติบโตตามกระแสเทคโนโลยีดิจิทัล และ
เร่ิมพัฒนาบริการ 5G
จากสถานการณ์โรคระบาดซ่ึงเป็นปัจจัยเร่งให้ภาคธุรกิจต้องปรับใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อปรับเปล่ียนการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการเติบโตของรายได้จากบริการ 
Cloud และ Enterprise solution ในอัตราท่ีสูงถึงสองหลัก ในขณะท่ีบริการ 
Enterprise Data Service มีรายได้ท่ีลดลงชั่วคราวจากการขอปรับแพ็กเกจ 
ลงในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โดยรวมธรุกิจบริการลูกค้าองค์การนอกเหนือ
จากบริการโทรศัพท์เติบโตร้อยละ 6 เทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของ
รายได้จากให้บริการหลัก ด้านบริการ 5G ส�าหรับลูกค้าองค์กรได้เร่ิมพัฒนา
ความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการโครงข่าย 5G เพื่อต่อยอด
สร้างโซลูช่ัน 5G ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

บริการ 5G สร้างฐานผู้ ใช้งานได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยแพ็กเกจ 5G 
มีระดับ ARPU เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15
เอไอเอสเปดิใหบ้รกิาร 5G บนยา่นความถี ่2600 เมกะเฮริต์ซในเดอืนกมุภาพนัธ ์
และเปิดให้บริการแพ็กเกจ 5G อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2563 โดยใน
ช่วงเริ่มต้นของเทคโนโลยี 5G ผู้ใช้บริการยังคงอยู่ในวงจ�ากัด เนื่องจากจ�านวน
รุ่นของอุปกรณ์ท่ีรองรับ 5G ยังมีน้อย ซ่ึง ณ สิ้นปี 2563 มีจ�านวนผู้ใช้บริการ
แพก็เกจ 5G รวมทัง้สิน้ 239,300 เลขหมาย หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 2.4 ของจ�านวน
ลูกค้าระบบรายเดือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายจ�านวน 100,000 เลขหมายท่ีวางไว้ 
2 เท่า ท้ังน้ีด้วยการน�าเสนอปริมาณดาต้าท่ีสูงขึ้น ประกอบกับการสร้างมูลค่า
เพิ่มด้วยบริการซิมเสริมฟรี จึงช่วยยกระดับ ARPU ของบริการ 5G ในกลุ่ม 
ผู้ใช้งานได้ร้อยละ 10-15 

ผลการด�าเนินงานปี 2563 เป็นไปตามคาดการณ์จากการบริหาร
จัดการต้นทุนท่ีดี
โดยสรุปในปี 2563 ผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามท่ีฝ่ายบริหารได้ให้
คาดการณ์ไว้ โดยรายได้การให้บริการหลกัอยู่ท่ี 129,594 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
5.1 ด้าน EBITDA (pre-TFRS16) เท่ากับ 76,619 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 
จากการบริหารจัดการต้นทุน ในขณะที่ก�าไรสุทธิ (ไม่รวมผลจาก TFRS16) อยู่
ที่ 28,423 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 และงบลงทุนรวมส�าหรับการขยายโครง
ข่าย 5G และ 4G รวมถึงอินเทอร์เน็ตบ้านรวมท้ังปีเท่ากับ 35,000 ล้านบาท ซึ่ง
โดยรวมตัวเลขเป็นไปตามคาดการณ์

ส�าหรับปี 2564 เอไอเอสมุ่งท่ีจะเสรมิความแข็งแกร่งของความเป็นผู้น�าในธุรกิจ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ด้วยบริการ 5G เพื่อจับกลุ่มตลาดท่ีมีมูลค่าสูงท้ังส�าหรับ 
ผู้บริโภคและลูกค้าองค์กร อีกทั้งด้วยสินค้าและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง และ
เน้นกลยุทธ์รักษาฐานลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน
มีเป้าหมายเพิ่มผู้ใช้บริการเป็น 1.6 ล้านราย โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นฐาน
ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ประกอบความต้องการเชื่อมต่อจากบ้านที่สูงข้ึน ด้าน
ธุรกิจลูกค้าองค์กร นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์เน้นบริการเพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่กระบวนการดิจิทัลด้วยโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
อาทิ Cloud, Cyber security และ ICT solution ทั้งนี้ เอไอเอสได้คาดการณ์
ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2564 โดยท้ังรายได้จากการให้บริการหลัก และ 
EBITDA จะเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต�่า ส่วนงบประมาณการลงทุน
ส�าหรับโครงข่าย 5G และ 4G รวมทั้งธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านรวมท้ังสิ้นประมาณ 
25,000-30,000 ล้านบาท
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เหตุการณ์สำาคัญในปี 2563

1. ในไตรมาส 1/2563 เอไอเอสได้เร่ิมใช้มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 (เคร่ืองมือ
ทางการเงิน) และฉบับท่ี 16 (สัญญาเช่า) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

 TFRS 9: เคร่ืองมือทางการเงิน
 มาตรฐานก�าหนดให้จ�าแนกประเภทสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 ประเภท

ในการวัดมูลค่า คือ การวัดด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (“FVOCI”) และด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
หรือขาดทุน (“FVTPL”) การจัดประเภทรายการข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทส�าหรับการบริหารเคร่ืองมือทางการเงินและลักษณะของกระแส
เงินสดของสินทรัพย์ทางการเงิน

 TFRS 16: สัญญาเช่า (แทน TAS17: สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาเช่า
การเงิน)

 ในวันที่ 1 มกราคม 2563 สัญญาเช่าด�าเนินงานถูกรับรู้เป็น “สินทรัพย์
สิทธิการใช้” และ “หน้ีสินตามสัญญาเช่า” ที่มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าท่ีต้อง
ช�าระตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ โดยสัญญาเช่ารวมถึง สัญญาเช่า 
เสาโทรคมนาคม การเช่าพื้นที่, อาคารและส�านักงาน และค่าเช่าช�าระข้ันต�า่
ของคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์จากทีโอที

 โดยบทวิเคราะห์ฉบับบนี้ ได้แสดงงบก�าไรขาดทุนท่ีไม่รวมผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงาน
ของปี 2562 ได้

2. ในไตรมาส 4/2563 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับท่ี 695) ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2563 ได้ก�าหนดให้มีการยกเว้น
ภาษี เงินได้ 2.5 เท่า ส�าหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร ในระหว่าง 
วันท่ี 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยเง่ือนไขของเคร่ืองจักร  
ประกอบด้วย 1) ส่ิงท่ีประกอบด้วยช้ินส่วนหลายช้ิน 2) เคร่ืองจกัรส�าหรับใช้ก่อ
ก�าเนิดพลังงาน เปล่ียนหรือแปลงสภาพพลังงาน ซ่ึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีน้ี 
จะทยอยรับรู้เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตัง้แต่ปี 2563 ซ่ึงในไตรมาส 4/2563 มีการ
รับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่า 246 ล้านบาท และส่วนของสิทธิประโยชน์ใน
อีก 4 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าโดยประมาณใกล้เคียงกับปี 2563

สภาวะตลาดและการแข่งขัน

ปี 2563 นับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการวางโครงข่ายและการให้บริการ 5G ใน
ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกที่ได้เร่ิมเปิดให้บริการพร้อมกับ
ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมเร่ิมเปิดตัวบริการ 5G ใน
พื้นที่ส�าคัญของแต่ละจังหวัด โดยเน้นขยายครอบคลุมพื้นท่ีซ่ึงมีการใช้งานหนา
แน่นเป็นหลัก เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มท่ีมีก�าลังซ้ือสูง ทั้งน้ีเนื่องจาก
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรองรับ 5G ยังมีจ�านวนจ�ากัด และมรีาคาเร่ิมต้นสูงกว่า 10,000 
บาท จึงส่งผลให้อัตราการใช้งาน 5G ในปี 2563 ยังอยู่ในระดับท่ีจ�ากัด

ด ้วยสถานการณ์การแพร ่ระบาดที่ ยืดเ ย้ือส ่งผลต ่อการใช ้จ ่ ายของ 
ผู้บริโภคท่ีอ่อนตัวลง ผู ้ให้บริการจึงยังคงเสนอแพ็กเกจดาต้าแบบใช้งาน 
ไม่จ�ากัด (Unlimited data) ให้กับท้ังลูกค้าระบบเติมเงินและระบบรายเดือน 
เพือ่เปน็กลยทุธใ์นการดึงดดูกลุม่ลกูคา้ทีม่องหาบรกิารทีคุ่ม้คา่ ซึง่แพก็เกจดาตา้

แบบใช้งานไม่จ�ากัด ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้งานที่ระมัดระวังในการ 
ใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นอุปสรรคของผู้ให้บริการในการสร้างรายได้จากการใช้งาน
ดาตา้ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ แมผู้ใ้หบ้รกิารสามารถเพิม่ราคาแพก็เกจดาตา้แบบ
ใช้งานไม่จ�ากัด เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ ARPU แต่ยังมีการลดราคาด้วย 
แพก็เกจขนาดเลก็ดว้ยความเรว็ทีต่�่าลงในบางพืน้ทีเ่พือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังซื้อน้อยในภาวะท่ีก�าลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคอ่อนตัว

ความต้องการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตภายในบ้านเร่งตัวสูงข้ึน จากกระแสการ
ท�างานจากที่บ้าน (Work from home) และเรียนจากที่บ้าน (Learn from 
home) ผลักดันให้อัตราส่วนครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มข้ึน 
เป็นร้อยละ 51 จากร้อยละ 47 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาด 
มีความรุนแรงข้ึน เนื่องจากผู้ให้บริการยังคงใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงดูด 
ลูกค้าใหม่ และเพื่อตอบสนองต่อสภาวะก�าลังซ้ือของผู้บริโภคในระดบัต�า่ โดยน�า
เสนอแพ็กเกจราคาต�า่เริ่มต้นที่ 399 บาท/เดือน ส�าหรับความเร็วมาตรฐาน 100 
เมกะบิตต่อวินาที ซ่ึงลดลงจากราคา 599 บาท/เดือนในปีก่อน ดังนั้น ARPU 
ของอุตสาหกรรมจึงลดต�่าลง ในขณะที่ผู ้ให้บริการท่ีมีบริการท่ีหลากหลาย 
ได ้ เน ้นน�าเสนอแพ็กเกจท่ีรวมหลายบริการ (Convergence) รวมถึง 
การเสนอบริการเสริมอื่นๆ เช่น การเพิ่มความเร็วเน็ต การอัพเกรดอุปกรณ์ 
ให้กับลูกค้า และคอนเทนต์ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มรายได้
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สรุปผลการดำาเนินงานในปี 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและก�าลัง
ซื้อของผู้บริโภค รวมถึงการลดลงของกลุ่มนักท่องเท่ียว ได้ส่งผลกระทบต่อ
จ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยฐานลูกค้าระบบเติมเงินมีจ�านวนลดลง 
1.7 ล้านเลขหมาย หรือลดลงร้อยละ 5 เทียบกับปีก่อน ซ่ึงมีสาเหตุหลักมา
จากการลดลงของจ�านวนลูกค้ากลุ่มนักท่องเท่ียว ประกอบกับกระแสการย้าย
บริการจากระบบเติมเงินไปยังระบบรายเดือนท่ียังมีต่อเน่ือง อันเป็นผลจาก
แคมเปญส่วนลดเคร่ืองโทรศัพท์ ในขณะท่ีกระแสการย้ายบริการดังกล่าวเป็น
ปัจจัยหนุนให้ลูกค้าระบบรายเดือนเติบโตสูงถึงร้อยละ 12 เทียบกับปีก่อน โดย
เพิ่มเป็นร้อยละ 25 ของฐานลูกค้ารวม จากร้อยละ 22 ในไตรมาส 4/2562 แม้
จ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ณ ส้ินปี 2563 จะลดลงมาอยู่ที่ 41.4 ล้าน
เลขหมาย หรือลดลงร้อยละ 1.4 จากปีก่อน แต่เอไอเอสยังคงรักษาความเป็น
ผู้น�าในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงผู้ใช้บริการและ
เชิงรายได้อับดับ 1 ท้ังน้ีจากผลกระทบของก�าลังซ้ือที่อ่อนตัวของผู้บริโภคได้
กดดัน ARPU เฉลี่ยลดลงเป็น 234 บาท โดยลดลงร้อยละ 7 เทียบกับปีก่อน 

การเติบโตของผูใ้ช้บริการเอไอเอสไฟเบอร์ ได้รบัแรงหนุนจากความต้องการเช่ือม
ต่อภายในบ้านที่สูงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ในปี 2563 มีจ�านวนผู้ใช้
บริการสุทธิเพิ่มขึ้น 299,300 ราย รวมเป็นจ�านวนผู้ใข้บริการทั้งสิ้น 1,336,900 
ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เทียบกับปีก่อน ซ่ึงเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ เหนือ
อตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรมโดยเฉล่ียร้อยละ 10-12 โดยประมาณ อย่างไร
กต็าม ด้วยการแข่งขนัด้านราคาทีรุ่นแรงตลอดทัง้ปี โดยผูใ้ห้บริการต่างน�าเสนอ
ส่วนลดและแพ็กเกจในระดับราคาต�่า ส่งผลให้ ARPU ลดลงเป็น 476 บาท จาก 
533 บาทในไตรมาส 4/2562

ธุรกิจมือถือ ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 4/2563 %YoY %QoQ

จำานวนผู้ 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%

รวมจ�านวนผู้ ใช้บริการ 42,013,800 40,941,500 41,436,800 -1.4% 1.2%

จำานวนผู้ ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

ระบบรายเดือน 105,700 235,100 420,900 298% 79%

ระบบเติมเงิน 350,000 -313,400 74,400 -79% -124%

รวมจ�านวนผู้ ใช้บริการ 455,700 -78,300 495,300 8.7% -733%

ARPU	(บาท/เลขหมาย/เดือน)

ระบบรายเดือน	 	537	 498 486 -9.4% -2.3%

ระบบเติมเงิน	 	173	 157		 154	 -11% -1.9%

เฉลี่ย  252 237 234 -7.0% -1.2%

MOU	(นาที/เลขหมาย/เดือน)

ระบบรายเดือน 212	 189 187 -12% -1.6%

ระบบเติมเงิน 92	 78 79 -15% 0.9%

เฉลี่ย 118  104  105 -11% 0.5%

VOU (กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)

ระบบรายเดือน 16.6 19.8 21.6 30% 8.9%

ระบบเติมเงิน 11.1 16.1 16.5 47% 2.4%

เฉลี่ย  12.7       17.2   18.0 42% 5.0%

อัตราการใช้เครื่องโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ	4G 71% 76% 77% - -

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 4/2563 %YoY %QoQ

จ�านวนผู้ใช้บริการ 1,037,600 1,255,500 1,336,900 29%	 				6.5%

จ�านวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	 100,600 52,900 81,400 	-19%	 					54%

ARPU	(บาท/ราย/เดือน) 533	 484 476 -11% -1.6%
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สรุปผลประกอบการไตรมาส 4/2563

ในไตรมาส 4/2563 เศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัว ประกอบกับการระบาด 
ของโควิดระลอกใหม่ในเดือนธันวาคม ย่ิงส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของ 
เศรษฐกิจ ถึงแม้ฐานผู้ใช้บริการจะเร่ิมฟื้นตัวไตรมาส 4/2563 แต่การแข่งขัน 
ด้านราคายังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันให้รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีลดลง 
ร้อยละ 8.7 เทียบกับปีก่อน และคงท่ีเทียบกับไตรมาสก่อน อย่างไรก็ด ี
ความต้องการอินเทอร์เน็ตภายในบ้านท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลด ี
ต่อธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยรายได้เติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 17 เทียบกับปี
ก่อน และร้อยละ 3.7 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และมีผู้ใช้บริการเพิ่มข้ึนสุทธิ 
81,400 ราย ส�าหรับธุรกิจลูกค้าองค์กรในส่วนที่นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์
มีการเติบโตของรายได้ร้อยละ 8 เทียบกับปีก่อน และเติบโตร้อยละ 6 เทียบกับ
ไตรมาสก่อน จากความต้องการที่สูงข้ึนของบริการ Cloud, Data center และ 
Enterprise Solution ตามแนวโน้มการเปล่ียนผ่านในยุคดิจิทัล โดยภาพรวม
รายได้จากการให้บรกิารหลักในไตรมาส 4/2563 เท่ากับ 32,090 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 7.2 เทียบกับปีก่อน และคงที่เทียบกับไตรมาสก่อน นอกจากน้ี  
รายได้จากการขายเคร่ืองมือถือเพิ่มข้ึนร้อยละ 72 เทียบกับไตรมาสก่อน  
จากการเปิดตัวของ IPhone 12 และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล 
ท้ังนี้รายได้ส่วนนี้ลดลงร้อยละ 3 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการท่ี 
iPhone 12 เปิดตัวล่าช้ากว่าปีก่อนหน้า

ในส่วนของต้นทุนและค่าใช ้จ ่าย แม้ว ่ารายได้จะชะลอตัวลงต้ังแต่ช ่วง 
ต้นปี 2563 แต่เอไอเอสยังคงด�าเนินแผนการลงทุนเพื่อคงความเป็นผู ้น�า 
ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโครงข่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.3 เทียบกับปีก่อน และคงท่ีเทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะที่ต้นทุนบางส่วนท่ี
แปรผันกับรายได้ปรับลดลง เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าคอมมิชช่ัน 
ระบบเติมเงินที่ลดลงตามรายได้ ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการลดลงร้อยละ 1.5 

เทียบกับปีก่อน และคงท่ีเทียบกับไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลง 
ร้อยละ 33 เทียบกับปีก่อนหน้าจากกิจกรรมทางการตลาดที่ลดลง ในขณะท่ี 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 9 เทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งเป็นผลจากฤดูกาลและแคมเปญ 
ในการเปิดตัว 5G ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงร้อยละ 22 
เทียบกบัปีก่อจากการส�ารองหน้ีเสยีท่ีลดลงและการบริหารต้นทุนท่ีมปีระสิทธภิาพ 
และลดลงร้อยละ 3 เทียบกับไตรมาสก่อน 

โดยสรุป ก�าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือมราคา (ไม่รวมผลจาก  
TFRS 16) หรือ EBITDA ลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับปีก่อนจากรายได้หลัก
จากการให้บริการที่ลดลง แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เทียบกับไตรมาสก่อนจากการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร ทั้งน้ี ก�าไรสุทธิ (ไม่รวมผลจาก TFRS 
16) เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 9.7 เทียบกับไตรมาสก่อนจาก
ผลประโยชน์จากมาตรการทางภาษีของรัฐบาลจ�านวน 246 ล้านบาท และก�าไร
จากอัตราแลกเปล่ียน

สรุปงบการเงินประจำาปี 2563 (ไม่รวมผลจาก 
TFRS 16) 

รายได้
ในปี 2563 เอไอเอสมีรายได้รวม 172,890 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 เทียบ
กับปีก่อน จากรายได้จากการให้บริการหลักท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลของโควิด-19 
และการแข่งขันท่ีสูง 

รายได้จากการให้บริการหลัก (ไม่รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่ายและรายได้จากการ
เป็นพันธมิตรกับทีโอที) อยู่ท่ี 129,594 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.1 เทียบกับ
ปีก่อนจากรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ซ่ึงลดลง ชดเชยกับการเติบโตสูงของ
ธรุกจิอนิเทอร์เน็ตบ้านและการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งของธรุกจิบริการลูกค้าองค์กร

• รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เท่ากับ 118,082 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
6.5 เทียบกับปีก่อน จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านราคา 
รวมถึงรายได้กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีหายไป ทั้งนี้รายได้ลูกค้าระบบรายเดือน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 สวนทางกับรายได้ลูกค้าระบบเติมเงินที่ปรับตัวลดลง 
ร้อยละ 12 เทียบกับปีก่อน ซ่ึงเป็นจากผลของการย้ายจากระบบเติมเงิน 
เป็นระบบรายเดือนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการสูญเสียรายได้จาก 
กลุ่มนักนักท่องเท่ียว ท้ังนี้จากการแข่งขันด้านราคายังคงรุนแรงตลอดทั้งปี  
และการปรับลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคส่งผลให้ ARPU เฉล่ียลดลงจาก 252 
บาท เป็น 234 บาท

• รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยู่ที่ 6,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 22 จากจ�านวนลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการท�างานจากบ้าน 
ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม โดยเอไอเอสไฟเบอร์มีฐานลูกค้าเพิ่มข้ึนสุทธิ  
299,000 ราย เป็นจ�านวนรวมกว่า 1.3 ล้านราย อย่างไรก็ตามการแข่งขัน 
ด้านราคาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ARPU ลดลงจาก 533 บาท เป็น 476 บาท

• รายได้การให้บริการอื่นๆ อยู่ที่ 4,552 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.0 เทียบกับ 
ปีก่อน เน่ืองจากความต้องการของลูกค้าองค์กรในบริการด้านดาต้า 
และ ICT ที่ เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเปล่ียนผ่านในยุคดิจิทัล ชดเชยกับ 
รายได ้ ท่ีลดลงช่ัวคราวในช่วงไตรมาส 2/2563 จากผลกระทบของ 
โควิด-19 ท้ังนี้บริการคลาวด์และไอซีทีโซลูชันเติบโตสูงในอัตราเลขสองหลัก 
เมือ่เทียบกบัปีก่อนจากฐานรายได้ทีต่�า่ ในขณะท่ีรายได้จากการให้บริการดาต้า
ส�าหรับลูกค้าองค์กร (EDS) ซ่ึงเป็นรายได้หลักของธุรกิจลูกค้าองค์กรใน
ส่วนท่ีนอกเหนือจากบริการโทรศัพท์อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนจากความ
ต้องการที่ลดลงในช่วงสถานการณ์การระบาดในไตรมาส 2/2563

รายได้จากค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับ 
ทีโอที อยู่ที่ 13,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่
เป็นผลจากความผันผวนของค่าเชื่อมโยงโครงข่าย
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รายได้จากการขายเคร่ืองมือถือและซิม อยู่ท่ี 29,574 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  
3.9 เทียบกับปีก่อน จากการปิดศูนย์บริการในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับการ
เปิดตัว iPhone 12 ที่ล่าช้าเมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราก�าไรจากการขายซิม 
และอุปกรณ์อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ทรงตัวเม่ือเทียบกับร้อยละ 1.1 ของปีก่อน

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ ส�าหรับปี 2563 อยู่ที่ 81,641 ล้านบาท คงท่ีเม่ือเทียบกับ
ปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าคอมมิชช่ันระบบเติมเงินลดลง
ตามรายได้ท่ีอ่อนตัว ชดเชยกับต้นทุนโครงข่ายท่ีสูงข้ึน
• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อยู่ที่ 5,309 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.3 เทียบกับ

ปีก่อน เป็นผลจากรายได้จากการให้บริการท่ีลดลงและรายการพิเศษการ 
ลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO ในไตรมาส 2/2563 ต้นทุนค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตต่อรายได้การให้บริการหลักอยู่ท่ีร้อยละ 4.1 ในปี 2563 คงที ่
เม่ือเทียบกับปีก่อน

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย อยู่ที่ 38,601 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.5 
เทียบกับปีก่อน จากใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ที่รับมอบ
ในไตรมาส 1/2563 และการขยายโครงข่าย 4G/5G ชดเชยกับค่าเส่ือมราคา
ที่ลดลงของอุปกรณ์โครงข่าย 3G ซ่ึงบันทึกค่าเส่ือมเต็มจ�านวนแล้ว

• ต้นทุนโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการเป็นพันธมิตรกับทีโอที (หลังหักรายรับค่า
เช่าจากทีโอที) อยู่ท่ี 18,642 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
จากการลดลงของค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายจากการเป็นพนัธมิตรกับทโีอทต้ัีงแต่ 
เดอืนกนัยายน 2562 ชดเชยกับต้นทนุทีสู่งขึ้นจากการขยายโครงข่าย 4G/5G 

• ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ อยู่ท่ี 7,905 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 เทียบกับ 
ปีก่อน จากการลดลงของค่าเชื่อมโยงโครงข่าย และค่าคอมมิชช่ันระบบเติม
เงินที่ลดลงตามรายได้ลูกค้าระบบเติมเงิน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ อยู่ที่ 24,381 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เทียบ
กบัปีก่อน เป็นผลจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดทีล่ดลงและการควบคุมต้นทนุจาก
สถานการณ์โควิด-19

• ค่าใช้จ่ายทางการตลาด อยู่ท่ี 6,598 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เทียบ 
กับปีก่อน เนื่องจากการชะลอตัวของกิจกรรมทางการตลาดช่วงสถานการณ์
โควิด

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ อยู่ที ่17,782 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  
11 เทียบกับปีก่อน จากการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงมีรายจ่ายพิเศษ 
ในปี 2562 จากการส�ารองเงินชดเชยพนักงานและค่าใช้จ่ายในการระงับ 
ข้อพิพาทกับ TOT 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ อยู ่ที่ 2 ล้านบาท สวนทางกับปีก่อน  
ที่มีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเท่ากับ 308 ล้านบาท เป็นผลจาก 
ค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้เอไอเอสมีนโยบายลด 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปล่ียนโดยท�าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อให้ครอบคลุม
ส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายการลงทุนค้างจ่าย (CAPEX payable) 

ต้นทุนทางการเงิน อยู ่ ท่ี 4,522 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 เทียบกับ 
ปีก่อน จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงชดเชยกับหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย ต้นทุนเงินกู้ยืมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 2.5 ต่อปี ลดลง 0.5 จุด เม่ือเทียบ 
กับปีก่อน ขณะที่หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 94,200 ล้านบาท  
เป็น 99,600 ล้านบาท เพื่อรองรับการช�าระค่าใบอนญุาตคล่ืนความถ่ีในปี 2563

ภาษีเงินได้ อยู่ที่ 5,336 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากก�าไรก่อนหักภาษี 
ที่ลดลงและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจ�านวน 246 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราภาษี 
ลดลงเป็นร้อยละ 15.8

ก�าไร
ในปี 2563 เอไอเอสมี EBITDA (ไม่รวมผลจาก TFRS 16) เท่ากับ 76,619 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 เทียบกับปีก่อน เป็นผลจากรายได้ที่อ่อนตัวชดเชย
ด้วยการควบคุมต้นทุนท่ีดี ด้านอัตราก�าไร EBITDA อยู่ท่ีร้อยละ 44.3 เทียบกับ 
ร้อยละ 43.5 ในปีก่อนหน้า ก�าไรสุทธ ิ(ไม่รวมผลจาก TFRS 16) เท่ากบั 28,423 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 เทียบกับปีก่อน เป็นผลจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ�าหน่ายที่สูงขึน้จากการเข้ารับใบอนุญาตคล่ืนความถี่เพิ่มเติมและการลงทุน
โครงข่ายส่งผลให้อัตราก�าไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 17.2 ในปี 2562 เป็นร้อยละ  
16.4 ในปี 2563 รายงานก�าไรสุทธิ (รวมผลจาก TFRS 16) อยู่ที่ 27,434  
ล้านบาท ลดลง 989 ล้านบาท เม่ือเทียบกับก�าไรสุทธิท่ีไม่รวมผลจาก TFRS 16 
ทั้งน้ีอัตราก�าไรสุทธิ (รวมผลจาก TFRS 16) อยู่ที่ร้อยละ 15.9 

ฐานะการเงิน (รวมผลจาก TFRS 9 & 16)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน 350,171 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เทียบกับปีก่อน จากการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับท่ี 16 
(TFRS 16) ซึ่งบันทึกรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right-of-use) จ�านวน 
58,723 ล้านบาท ประกอบกับมูลค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่จ�านวน 110,219 
ล้านบาท ทีเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีก่อน จากการเข้ารับใบอนญุาตคล่ืนความถ่ี 
2600 เมกะเฮิรตซ์ ในไตรมาส 1/2563 นอกจากน้ี สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอยู่ท่ี 
7,123 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
พฒันาซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของธรุกจิ ในขณะท่ีสนิค้าคงเหลอื
ลดลงร้อยละ 51 จาก iPhone12 ท่ีเปิดตัวล่าช้าในปีนี้

หนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2563 เท่ากับ 274,481 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 25 เทียบกับ 
ปีก่อน จากการบนัทกึหนีสิ้นตามสัญญาเช่า (Lease liabilities) จ�านวน 58,363 
ล้านบาท ตามการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับท่ี 16 และการเพิ่มของหน้ีสิน 
ที่มีภาระดอกเบ้ียมาอยู่ท่ี 99,600 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ ส้ินปี 2562  
ท่ี 94,200 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายช�าระค่าใบอนุญาตคล่ืนความถี่ ในขณะ
ที่ค่าใบอนุญาตค้างจ่ายอยู่ที่ 53,449 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จาก การช�าระ
ค่าใบอนุญาตชดเชยด้วยการเข้ารับใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีใบใหม่ ส�าหรับส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ท่ี 75,689 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.1 เทียบกับปีก่อน  
จากก�าไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้น ชดเชยกับการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับท่ี 9
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กระแสเงินสด (รวมผลจาก TFRS 9 & 16)
ในปี 2563 เอไอเอสมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (หลังหักภาษี) 
เท่ากบั 85,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อน โดยมสีาเหตหุลักมาจาก
การจัดกลุ่มใหม่ของค่าใช้จ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ�านวน 11,754 ล้านบาท  
ตามการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับท่ี 16 (TFRS 16) ซ่ึงหลังจากหักค่าใช้
จ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานลดลงร้อยละ 3.6  
จากปีก่อน เนื่องจาก EBITDA ท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพียงพอต่อการลงทุนในโครงข่ายจ�านวน 
28,057 ล้านบาท และการจ่ายช�าระค่าใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีจ�านวน 26,835 
ล้านบาท โดยสรุป เอไอเอสมีกระแสเงินสดอิสระ (กระแสเงินสดจากการด�าเนิน
งาน หักการลงทุนในโครงข่ายและการจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
โทรคมนาคม) อยู่ท่ี 30,738 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ ส้ินปี 2563 เท่ากับ 18,421 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน (ไม่รวมผลจาก TFRS 16)
ความสามารถในการท�าก�าไร: เอไอเอสยงัคงความสามารถในการท�าก�าไรในระดบั
ที่ดี ด้วยอัตราก�าไร EBITDA ที่ร้อยละ 44.3 จากการบริหารจัดการต้นทุนท่ีด ี
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด อัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 16 สูงกว่า 
ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยส�าคัญ ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 49 ในปี 2562 มาอยู่ที่
ร้อยละ 47 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ลดลงจากร้อยละ 11 
ในปี 2562 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.9 เน่ืองจากก�าไรที่ลดลง แต่ฐานสินทรัพย์เพิ่มข้ึน 
จากการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในโครงข่ายและใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี

สภาพคล่องและโครงสร้างการเงิน: สภาพคล่องยังคงแข็งแกร่ง โดยมี
อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ท่ี 0.45 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน และเอไอเอสรักษา
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราเงินกู้สุทธิต่อ EBITDA ในระดับต�่า 
ที ่1 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบีย้ (Interest Coverage) 
อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมที่ 14 เท่า

การหมุนของสินทรัพย์: เอไอเอสบริหารสินค้าคงเหลือได้ดี ด้วยระยะเวลา
ขายสินค้าเฉล่ียลดลงจาก 51 วัน เป็น 44 วัน เน่ืองจากคลังสินค้าโทรศัพท์
เคล่ือนที่ลดลง ส�าหรับระยะเวลาช�าระหนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 65 วันมาอยู่ 
ที่ 72 วัน ตามสินเช่ือจากคู่ค้า (Vendor financing) ท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยาย
โครงข่าย 

เครดิตเทอมและระยะเวลาการเก็บหน้ี
ระยะเครดติเทอมท่ีเอไอเอสให้กบัลูกค้าอยู่ระหว่าง 14-120 วัน ขึน้อยู่กบัประเภท
ของบริการและประเภทของลูกค้า ส�าหรับลูกค้าท่ัวไปซ่ึงส่วนใหญ่ใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอสให้เครดิตเทอม 
เป็นระยะเวลา 30 วันส�าหรับบริการประเภทรายเดือน ในขณะท่ีธุรกิจส�าหรับ 
ลูกค้าองค์กร เอไอเอสให้ระยะเวลาเครดิตเทอมที่ยาวกว่าโดยอยู่ระหว่าง  
30-120 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการ ท้ังนี้ระยะเวลาการเก็บหนี ้
เฉล่ียส�าหรับปี 2563 อยู่ที่ 38 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 36 วันของปีก่อน แม้ว่า
เอไอเอสได้มีการผ่อนปรนการช�าระหนี้ส�าหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดในไตรมาส 2/2563 แต่ได้ด�าเนินการเก็บหน้ี 
ตามนโยบายปกติต้ังแต่ไตรมาส 3/2563
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งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)
ไม่รวมผลจาก TFRS 16

ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 4/2563 %YoY %QoQ 2562 2563 %YoY

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 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%

รายได้การให้บริการหลัก 34,562 32,130 32,090 -7.2% -0.1% 136,572 129,594 -5.1%

รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที 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%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 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%

รวมต้นทุนการให้บริการ 20,752 20,377 20,440 -1.5% 0.3% 81,487 81,641 0.2%

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%

กำาไรขั้นต้น 17,410 15,174 15,274 -12% 0.7% 68,994 61,935 -10%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 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%

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 9,310 9,135 9,242 -0.7% 1.2% 41,254 37,555 -9.0%

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน 16 -181 256 n/m -242% 308 -2 -101%

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%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม -1 -2 -1 -26% -70% -3 -3 -1.8%

กำาไรสุทธิ 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%
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EBITDA	(ล้านบาท) ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 4/2563 %YoY %QoQ 2562 2563 %YoY

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 9,310 9,135 9,242 -0.7% 1.2% 41,254 37,555 -9.0%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 9,758 9,749 9,844 0.9% 1.0% 37,229 39,218 5.3%

(ก�าไร)/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 332 25 6 -98% -77% 		372 30 -92%

ค่าตอบแทนผู้บริหาร -33 -43 -45 37% 3.4% 	-144 -168 16%

ค่าใช้จ่ายการเงินอื่นๆ 0 -4 -4 n/m -0.6% 					0 -17 n/m

EBITDA 19,366 18,861 19,043 -1.7% 1.0% 78,710 76,619 -2.7%

อัตราก�าไร	EBITDA	margin	(%) 39.7% 45.2% 41.3% 	 	 43.5% 44.3% 	

ฐานะการเงิน	(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)
ไตรมาส  
4/2562

TFRS 9&16
ไตรมาส 4/2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,637 6.8% 18,421 5.3%

เงินลงทุนระยะสั้น 1,989 0.7% 1,921 0.5%

ลูกหนี้การค้า 16,277 5.6% 16,579 4.7%

สินค้าคงเหลือ 4,828 1.7% 2,372 0.7%

อื่นๆ 4,411 1.5% 3,132 0.9%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 47,142 16% 42,155 12%

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 103,074 36% 110,219 31%

โครงข่าย	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 125,510 43% 122,518 35%

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 0 0% 58,723 17%

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 5,468 1.9% 7,123 2.0%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,491 1.2% 4,120 1.2%

อื่นๆ 4,984 1.7% 5,312 1.5%

สินทรัพย์รวม 289,669 100% 350,171 100%

ฐานะการเงิน	(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)
ไตรมาส  
4/2562

TFRS 9&16
ไตรมาส 4/2563

เจ้าหนี้การค้า 22,037 7.6% 22,382 6.4%

ส่วนของเงินกู้ถึงก�าหนดช�าระใน	1	ปี 24,872 8.6% 18,748 5.4%

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าถึงก�าหนดช�าระใน	1	ป	ี 0 0% 10,213 2.9%

ผลตอบแทนค้างจ่าย 5,248 1.8% 5,248 1.5%

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายถึงก�าหนดช�าระใน	1	ปี 24,490 8.5% 10,538 3.0%

อื่นๆ 28,608 9.9% 26,684 7.6%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 105,255 36% 93,813 27%

หุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว 69,172 24% 79,301 23%

หนี้สินตามสัญญาเช่า 0 0% 48,150 14%

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย 37,299 13% 42,911 12%

อื่นๆ 8,549 3.0% 10,306 2.9%

รวมหนี้สิน 220,275 76% 274,481 78%

ก�าไรสะสม 44,226 15% 51,382 15%

อื่นๆ 25,169 8.7% 24,307 6.9%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 69,394 24% 75,689 22%
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ ไตรมาส 4/2562
TFRS 9&16

ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 4/2563

เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.4 1.6 1.3

เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.0 1.3 1.0

เงินกู้สุทธิต่อ	EBITDA 0.9 1.0 0.9

เงินกู้สุทธิรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาต		

ให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายต่อ	EBITDA 1.7 2.3 2.1

อัตราส่วนสภาพคล่อง 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�าไรขาดทุนเป็นตัวเลขตั้งแต่ต้นปี	เทียบให้เป็นเต็มปี

ตารางการช�าระหนี้ ตารางชำาระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 900 เมกะเฮิรตซ์ 2600 เมกะเฮิรตซ์ 700 เมกะเฮิรตซ์

2564 1,776 12,079 3,128 7,565 - 1,758

2565 - 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

*ใบอนุญาตคล่ืน	700	เมกะเฮิรตซ์	(2x5	เมกะเฮิรตซ์)	ส่วนที่ได้รับจากการประมูลยังไม่ถูกจัดสรรอย่างเป็นทางการ	และคาดว่าการช�าระเงินงวดแรกจ�านวน	1,715	ล้าน	จะ

เริ่มในเดือนเมษายน	2564

*การช�าระค่าใบอนุญาตคล่ืน	26	กิกะเฮิรตซ์	จ�านวน	5,345	ล้านบาท	มีก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	หลังจากการประกาศผลการประมูลอย่างเป็นทางการ	(กุมภาพันธ์	2563)	

อันดับเครดิต

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

S&P BBB+,	แนวโน้มอันดับเครดิต:	คงที่

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ ไปของเงินทุนประจำาปี 2563 (ล้านบาท)

แหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งใช้ ไปของเงินทุน

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 92,104 เงินลงทุนในโครงข่ายและสินทรัพย์ถาวร 28,057

เงินรับจากการขายสินทรัพย 109 ช�าระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม 26,835

ดอกเบี้ยรับ 326 ภาษีเงินได้	และช�าระต้นทุนทางการเงิน 10,719

เงินกู้สุทธิ 4,071 ช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า 11,754

เงินปันผลรับ 9 เงินปันผลจ่าย 20,219

เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นและอื่นๆ 252

เงินสดลดลง 1,216

Total 97,835 97,835

มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ ในปี 2564

คาดการณ์ผลประกอบการรวมผลกระทบจาก TFRS 16

รายได้จากการให้บริการหลัก •	เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่�า

ก�าไร	EBITDA		 •	เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่�า

งบประมาณการลงทุน	(ไม่รวมคลื่นความถี่) •	25,000-30,000	ล้านบาท
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ล้านคน ภายในปี 2564 ท้ังนี้ด้วยการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงท่ามกลาง
ก�าลังซ้ือที่อ่อนตัว เอไอเอสไฟเบอร์จึงมุ่งเน้นน�าเสนอบริการเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม ด้วยแพ็กเกจแบบรวมบริการที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้ต่อ 
ครัวเรือน (ARPH: Average Revenue per Household) และเพื่อสร้าง
ระดับราคาท่ีเหนือกว่าคู่แข่งในตลาด

• คาดการณ์อัตราการเติบโตของธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรในระดับ 
สองหลัก ด้วยความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจต่างๆ ท่ีเร่งปรับเปลี่ยน 
การด�าเนินงานด้วยกระบวนการดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ New normal เอไอเอส 
จึงคาดว่าธุรกิจลูกค้าองค์กรจะสามารถเติบโตได้สูงด้วยความแข็งแกร่ง
ของโครงสร ้างพื้นฐานและบริการด ้าน ICT อีกทั้งด ้วยโซลูชั่น 5G  
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่และเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีส�าคัญ 

ลงทุนอย่างต่อเน่ืองในโครงข่าย 5G/4G เพื่อรักษา
ศักยภาพของผู้นำา

เอไอเอสคงแผนการลงทุนอย่างต่อเน่ืองเพื่อเสริมศักยภาพของความเป็น 
ผู้น�าในระยะยาว โดยวางงบการลงทุนส�าหรับปี 2564 ประมาณ 25,000-
30,000 ล้านบาท ซ่ึงมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายเพื่อความเป็นผู้น�าในบริการ 
5G ยกระดับคุณภาพบริการ 4G ขยายบริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และลงทุน 
ในแพลทฟอร์มส�าหรับธุรกิจดิจิทัลและบริการลูกค้าองค์กร โดยวางแผน 
ขยายโครงข่าย 5G บนคล่ืนความถ่ีท้ังย่านต�่าและกลาง เพื่อให้บริการด้วย
คุณภาพท่ีเหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น โดยเน้นในพื้นที่ซึ่งมีอัตราการใช้งาน 
มือถือ 5G ที่สูง ทั้งนี้เอไอเอสมุ่งเน้นคุณภาพของบริการ 5G เพื่อประสบการณ ์
ทีด่ทีีสุ่ดส�าหรับลูกค้า ประกอบกับการขยายโครงข่ายท่ีครอบคลุมตามการเตบิโต
ของการใช้งานมือถือ 5G 

คงความสามารถในการทำากำาไรโดยเน้นการบริหาร
จัดการต้นทุน

เพื่อรักษากระแสเงินสดจากการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร 

ภายใต้ความไม่แน่นอนในปี 2564 เอไอเอสวางแผนในการบริหารต้นทุนโดย 
ให้ความส�าคญัใน 3 ด้าน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีดจิิทลั การยกระดบัประสิทธภิาพ 
และการวางแผนจัดล�าดับโครงการให้เหมาะสม โดยจะมีการด�าเนินการอย่างต่อ
เนือ่งในการปรับลดต้นทนุด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล เช่น การปรับกระบวนการปฏบิตัิ
งานในรูปแบบอตัโนมัติ (Automation) การปรับช่องทางจ�าหน่ายและบริการผ่าน
ทางออนไลน์ การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Transformation) 
เพื่อให้การพฒันาสินค้าและบริการสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและปรบักระบวนการ
ท�างานภายในที่คล่องตัว รวมถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการโครงข่ายซ่ึง
จะช่วยให้การลงทุนในโครงข่ายมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้จะส่งผล
ให้คาดการณ์การเติบโตของ EBITDA ปี 2564 ในอัตราเลขตัวเดียวระดับต�่า
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 
70 ของกำาไรสุทธิ

เอไอเอสมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวและส่งมอบ 
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นมาอย่างสม�่าเสมอต่อเน่ือง เอไอเอสจึงให้ความส�าคัญ
ต่อการรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวเพื่อสร้าง
การเติบโตในอนาคต นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 
ของก�าไรสุทธิ โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลน้ีจะท�าให้เอไอเอสมีกระแสเงินสด 
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการเป็นผู้น�าตลาด 
ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงพร้อม
รับต่อสภาวะการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเปล่ียนแปลง  

เอไอเอสยังคงการจ่ายเงินปันผลปีละสองคร้ังจากผลการด�าเนินงานบริษัท
และก�าไรสะสมบนงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี  
จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจ�าเป็นและความ 
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  และการจ่ายเงินปันผล 
ดังกล่าวจะต้องไม่เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

รายได้จากการให้บริการหลักฟ้ืนตัวและเติบโตอตัรา
เลขตัวเดียวระดับตำ่า

การเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2564 ยังคงมคีวามไม่แน่นอนจากการระบาดระลอก
ใหม่ของโควิด-19 ที่เริ่มในช่วงปลายปี 2563 ในขณะที่ภาคธุรกิจยังคงไม่ฟื้นตัว
สู่ระดับเดิมในช่วงก่อนการระบาด โดยคาดว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังมีแนว
โน้มท่ีอ่อนตัวจากผลกระทบของการระบาดที่ยังคงยืดเย้ือและส่งผลต่อระดับ
รายได้ของทั้งภาคธุรกิจและการจ้างงานที่ลดลง รวมถึงระดับหนี้ภาคครัวเรือน
ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ีการฟื้นตัวของการท่องเท่ียวและการส่งออก ซ่ึงเป็นกล
ไกลขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทยยังข้ึนอยู่กับการเข้าถึงวัคซีนของ
ทั้งคนไทยและในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
จะเป็นปัจจัยกดดันต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการเติบโตของรายได้จาก
การให้บริการหลักของบริษัท อีกท้ังยังคาดการณ์ว่าระดับการแข่งขันในตลาด
ยังคงอยู่ในระดับสูงด้วยการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่มอง
หาสินค้าและบริการที่มีความคุ้มค่าเพื่อชดเชยก�าลังซ้ือที่อ่อนลง เอไอเอสจึง
มุ่งเน้นในการสร้างความแตกต่างด้วยสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม อีกทั้งยังยกระดับประสิทธิภาพการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้ง
การน�ากระบวนการดจิิทลัมาปรับใช้ ทัง้ส�าหรับกระบวนการภายในและสร้างช่อง
ทางออนไลน์ ท้ังน้ีเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับที่เหมาะสมและขยาย
การเติบโตในธุรกิจใหม่
• การฟื้นตัวของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ เอไอเอสมุ่งม่ันในการเป็นผู้น�าบริการ 

5G โดยเน้นสร้างประสบการณ์การใช้งาน 5G ที่เหนือกว่าเพื่อจับตลาด 
กลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังซื้อสูงและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเชิงรายได้ อีกทั้งเรา 
ยังมุ่งเสริมความแขง็แกร่งของโปรแกรมการรักษาฐานลูกค้าและใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก เพือ่รักษาฐานรายได้ในภาวะที่มีการแข่งขันด้านราคาท่ีสูง

• คงการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านในระดับท่ีสูงกว่าอุตสาหกรรม  
ด้วยกระแสความต้องการอินเทอร์เน็ตบ้านท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากสถานการณ ์
โควิด-19 เอไอเอสไฟเบอร์วางแผนในการขยายความครอบคลุมของบริการ
ในพื้นท่ีรอบนอกของเมืองหลักท่ีมีแนวโน้มการเติบโตที่สูง โดยอาศัยการ
ต่อยอดจากฐานลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่และตั้งเป้าหมายลูกค้าจ�านวน 1.6 
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งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)
รวมผลจาก TFRS 16

ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 4/2563 %QoQ 2563

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30,334	 29,536	 29,197	 29,015	 -0.6% 118,082	

รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1,640	 1,683	 1,785	 1,852	 3.7% 6,959	

รายได้การให้บริการอื่นๆ 1,116	 1,066	 1,148	 1,223	 6.6% 4,552	

รายได้การให้บริการหลัก 33,090 32,285 32,130 32,090 -0.1% 129,594 

รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที 3,290	 3,439	 3,494	 3,499	 0.2% 13,722	

รายได้การให้บริการ 36,380 35,724 35,624 35,589 -0.1% 143,316 

รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ 6,465	 6,532	 6,091	 10,485	 72% 29,574	

รวมรายได้ 42,845 42,256 41,715 46,074 10% 172,890 

ต้นทุนค่าธรรมเนียม 1,409	 1,281	 1,355	 1,265	 -6.7% 5,309	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 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	

รวมต้นทุนการให้บริการ 20,338 20,396 20,364 20,437 0.4% 81,534 

ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์ 6,419	 6,372	 6,164	 10,360	 68% 29,314	

รวมต้นทุน 26,757 26,767 26,528 30,796 16% 110,848 

กำาไรขั้นต้น 16,088 15,489 15,187 15,277 0.6% 62,042 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,273 6,010 6,022 6,026 0.1% 24,331 

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	

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 9,815 9,478 9,165 9,252 0.9% 37,711 

ก�าไร	(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	

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 1	 1	 -2	 -1	 -70% 			-3	

กำาไรสุทธิ 6,756 7,001 6,513 7,164 10% 27,434 

EBITDA 22,777 22,297 22,091 22,234 0.6% 89,398 

ภาคผนวก
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งบแสดงฐานะการเงินรวม

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

2561 2562 2563
 จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  % 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,066,888 3.12 19,636,627 6.78 18,420,769 5.26

เงินฝากธนาคารที่สามารถใช ้
เป็นการเฉพาะ 2,220,542 0.77 1,989,089 0.69 1,909,701 0.55

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระ 
ค้�าประกัน - - - - 11,200 -

ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 19,241,654 6.62 18,297,896 6.32 17,781,190 5.08

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - 1,868,738 0.64 1,448,323 0.41

สินค้าคงเหลือ 3,822,986 1.32 4,828,456 1.66 2,372,086 0.68

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 116,987 0.04 317,087 0.11 1,092 -

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 5,772 - - - - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 429,844 0.15 204,259 0.07 211,038 0.06

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,904,673 12.02 47,142,152 16.27 42,155,398 12.04

2561 2562 2563
 จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  % 

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 

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 - -

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 110,031 0.03

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 130,211,974 44.82 125,510,307 43.33 122,517,638 34.99

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - 58,722,695 16.77

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

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม 111,749,059 38.47 103,074,017 35.58 110,219,201 31.48

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจาก 
ค่าความนิยม  5,091,829 1.75 5,468,376 1.89 7,122,853 2.03

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 3,210,340 1.10 3,490,522 1.21 4,120,355 1.18

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,641,645 0.57 1,374,894 0.48 1,490,073 0.42

 รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 255,600,312 87.98 242,526,970 83.73 308,015,179 87.96

 รวมสินทรัพย์ 290,504,985 100.00 289,669,122 100.00 350,170,577 100.00

หน่วย		:		พันบาท	 หน่วย		:		พันบาท	

งบการเงิน

รายงานการสอบบัญชี
จากรายงานของผู้สอบบัญชีในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2561 – 2563) ท่ีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข โดยมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะของบริษัทฯ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญ
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

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

2561 2562 2563
 จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  % 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,900,000 2.03 - - 4,900,000 1.40

เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 37,679,695 12.97 41,376,820 14.28 40,570,675 11.59

ประมาณการส�าหรับผลประโยชน ์
ตอบแทนจ่าย 5,361,819 1.85 5,248,417 1.81 5,248,417 1.50

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

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนด 
ช�าระภายในหนึ่งปี 11,203,599 3.86 24,871,789 8.59 13,848,369 3.95

ส่วนของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
โทรคมนาคมค้างจ่าย ที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี 3,971,753 1.37 24,490,135 8.45 10,538,021 3.01

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี - - - -

 
10,212,817

 
2.92

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,412,565 0.83 2,892,324 1.00 1,867,303 0.53

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น - - 140,659 0.05 297,202 0.09

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 50,953 0.02 57,042 0.02 72,246 0.02

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 72,764,456 25.05 105,255,300 36.33 93,813,424 26.79

2561 2562 2563
 จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  % 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว 92,029,626 31.68 69,171,920 23.88 79,301,185 22.65

หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - 48,150,497 13.75

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์
พนักงาน 2,253,764 0.78 2,859,529 0.99 3,179,944 0.91

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
ค้างจ่าย 63,516,141 21.86 37,298,912 12.88 42,911,011 12.25

ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
โทรคมนาคมรอรับรู้ - - 3,283,533 1.13 3,283,533 0.94

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 1,225,258 0.35

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,272,418 0.78 2,405,758 0.83 2,616,358 0.75

 รวมหนี้สิน์ ไม่หมุนเวียน 160,071,949 55.10 115,019,652 39.71 180,667,786 51.60

 รวมหนี้สิน 232,836,405 80.15 220,274,952 76.04 274,481,210 78.39

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้วเต็มมูลค่า 2,973,095 1.02 2,973,179 1.03 2,973,554 0.85

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 22,372,276 7.70 22,386,070 7.73 22,446,531 6.41

ส่วนต่�าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทย่อย (668,455) (0.23) (669,657) (0.23) (669,657) (0.19)

ก�าไรสะสม :

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 500,000 0.17 500,000 0.17 500,000 0.14

 ยังไม่ได้จัดสรร 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

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 147,540 0.05 128,071 0.04 125,383 0.03

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 57,668,580 19.85 69,394,170 23.96 75,689,367 21.61

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 290,504,985 100.00 289,669,122 100.00 350,170,577 100.00

หน่วย		:		พันบาท	 หน่วย		:		พันบาท	
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งบกำาไรขาดทุนรวม

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

2561 2562 2563
 จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  % 

รายได้ 

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์  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

ต้นทุน 

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)

 รวมต้นทุน (103,455,689) (60.91) (111,899,445) (61.86) (110,848,323) (64.11)

กำาไรขั้นต้น 66,400,158 39.09 68,994,240 38.14 62,041,942 35.89

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย (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)

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (26,294,843) (15.48) (27,740,550) (15.34) (24,330,885) (14.07)

กำาไรจากการขาย 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

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และการร่วมค้า (122,974) (0.07) (85,868) (0.05) (70,306) (0.04)

2561 2562 2563
 จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  %  จำานวนเงิน  % 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา – สุทธิ 118,631 0.07 308,410 0.17 140,201 0.08

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม 
ของตราสารอนุพันธ์ - - - - (138,621) (0.08)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (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)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 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)

กำาไรสำาหรับปี 29,714,105 17.49 31,192,520 17.24 27,437,255 15.87

ส่วนของก�าไร : 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 29,682,178 17.47 31,189,571 17.24 27,434,361 15.87

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 31,927 0.02 2,949 - 2,894 -

กำาไรสำาหรับปี 29,714,105 17.49 31,192,520 17.24 27,437,255 15.87

กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 9.98 10.49 9.23

กำาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาท) 9.98 10.49 9.23

หน่วย		:		พันบาท	 หน่วย		:		พันบาท	

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 101
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งบกระแสเงินสดรวม

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

2561 2562 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี 29,714,105 31,192,520 27,437,255

รายการปรับปรุง 

 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย  33,879,091 37,228,820 51,841,589

 รายได้จากการดอกเบี้ยและเงินปันผล (164,949) (197,603) (319,969)

 ต้นทุนทางการเงิน 5,147,685 4,776,605 5,917,383

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 2,174,515 2,520,819 2,875,761

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 38,776 25,793 17,627

กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย การลดมูลค่าของ
สินค้า และตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ (151,790) (15,611) (42,416)

 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 2,255   177,909 37,609

 ค่าเผื่ออุปกรณ์ที่ยกเลิกการใช้งาน 635,294 952,434 700,429

 ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์ตามสัญญา - 746,805 524,573

 ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น - 1,000 -

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 201,914 (416,415) (144,400)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และการร่วมค้า 122,974 85,868 70,306

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 188,449  844,013 196,970

 ภาษีเงินได้ 5,922,539  6,209,242 5,088,586

เงินสดได้มาจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 77,710,858 84,132,199 94,201,303

2561 2562 2563

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

 เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ 422,091 231,453 79,388

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (3,889,749) (1,602,313) (3,371,745)

 สินทรัพย์ตามสัญญา - (920,605) (104,157)

 สินค้าคงเหลือ 307,111 (989,859) 2,498,786

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7,246  342,465 307,586

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 260,385  266,751 (361,375)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 1,344,423  1,904,590 (1,062,140)

 ประมาณการส�าหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย - (113,402) -

 รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รับล่วงหน้า 553,849  225,494 159,648

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (422,091) (231,453) (79,388)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,450 6,089 15,204

 สินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินอื่น (401,038) 146,431 (99,684)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 23,411 (3,588) (23,427)

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 75,919,946 83,394,252 92,159,999

 จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (25,552) (45,601) (56,432)

 จ่ายภาษีเงินได้ (6,762,700) (6,721,409) (6,474,175)

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 69,131,694 76,627,242 85,629,392

หน่วย		:		พันบาท	 หน่วย		:		พันบาท	
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งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

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

2561 2562 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย ์
ไม่มีตัวตนอื่น (20,197,788) (23,029,007) (28,056,506)

 จ�าหน่ายอุปกรณ์ 847,167 76,691 108,663

 จ่ายช�าระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม (20,535,811) (4,020,000) (26,834,979)

 เงินลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า (787,499) - (246,900)

 เงินลงทุนอื่น (เพิ่มขึ้น) สุทธิ (577) (8,056) -

 เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ (3,375,340) - -

 รับเงินปันผล - 7,800 9,000

 รับดอกเบี้ย 173,094 188,219 326,271

  เงินสดสุทธิ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน (43,876,754) (26,784,353) (54,694,451)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 จ่ายต้นทุนทางการเงิน (3,290,108) (3,106,140) (4,218,327)

 จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น (17,105) - -

 จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า - - (11,753,610)

 จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (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

 จ่ายช�าระหนี้สินระยะยาว (2,887,954) (11,153,580) (24,828,560)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุม (879,085) (22,301) (4,631)

 จ่ายเงินปันผล (21,852,479) (21,050,238) (20,218,750)

  เงินสดสุทธิ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (26,832,417) (39,288,485) (32,123,878)

2561 2562 2563

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา 
ต่างประเทศ (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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9,066,888  19,636,627 18,420,769

หน่วย		:		พันบาท	 หน่วย		:		พันบาท	
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินท่ีสำาคัญ

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

2561 2562 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.48 0.45 0.45

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.35 0.34 0.37

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.95 0.73 0.91

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11 11 11

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32 32 34

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7 7 8

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 52 51 44

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 6 6 5

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 58 65 72

วงจรเงินสด (วัน) 27 19 6

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 39% 38% 36%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 24% 23% 22%

อัตราก�าไรอื่น (%) 0.5% 0.5% 0.6%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) 63% 121% 82%

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 17% 17% 16%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เฉลี่ย (%) 55% 49% 38%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด 51% 45% 36%

2561 2562 2563

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10% 11% 9%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) /1 22% 23% 17%

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)  0.59 0.62 0.54

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.04 3.17 3.63

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 11.94 13.00 13.50

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 2.90 2.25 3.33

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 71% 70% 75%

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 19.40 23.34 25.46

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 9.98 10.49 9.23

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 7.08 7.34 6.92

อัตราการเติบโต    

สินทรัพย์รวม (%) 2.3% -0.3% 21%

หนี้สินรวม (%) -0.3% -5.4% 25%

รายได้จากการขายหรือบริการ (%) 7.7% 6.5% -4.4%

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน (%) 4.9% 5.5% -12%

ก�าไรสุทธิ (%) -1.3% 5.1% -12%

/1	ไม่รวมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคม
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สูตรการคำานวณอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนระยะสั้น  
+ ลูกหนี้การค้า) / หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน / สินทรัพย์หมุนเวียน 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) รายได้รวม / ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) ต้นทุนขาย / สินค้าคงคลังเฉลี่ย

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) ต้นทุนรวม / เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

วงจรเงินสด (วัน) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช�าระหนี้

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) ก�าไรขั้นต้น / รายได้รวม

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

อัตราก�าไรอื่น (ร้อยละ) (รายได้จากการลงทุน + รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ) / รายได้รวม

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (ร้อยละ) (เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน +/- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน) / 
ก�าไรจากการด�าเนินงาน

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) ก�าไรสุทธิ / รายได้รวม

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ) ก�าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

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

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) ก�าไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) /1 ก�าไรสุทธิ / (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ + สินทรัพย์สิทธิการใช้  
+ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม)

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) ก�าไรจากการด�าเนินงาน / ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) EBITDA สุทธิจากภาษี / (ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย + หนี้สินที่ต้องช�าระใน 1 ปี)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) เงินปันผลต่อหุ้น / ก�าไรต่อหุ้น

ข้อมูลต่อหุ้น (Data on per Share Capital)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม / จ�านวนหุ้น

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

อัตราการเติบโต (Percentage Growth)

สินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (สินทรัพย์รวมปีล่าสุด - สินทรัพย์รวมปีก่อน) / สินทรัพย์รวมปีก่อน

หนี้สินรวม (ร้อยละ) (หนิ้สินรวมปีล่าสุด - หนี้สินรวมปีก่อน) / หนี้สินรวมปีก่อน

รายได้จากการขายหรือบริการ (ร้อยละ) (รายได้รวมปีล่าสุด - รายได้รวมปีก่อน) / รายได้รวมปีก่อน

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน (ร้อยละ) (ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานปีล่าสุด - ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานปีก่อน) /  
ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานปีก่อน

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

/1	ไม่รวมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคม
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1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	 :	 ADVANC

วันท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 :	 5	พฤศจิกายน	2534	

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	 :	 523,346	ล้านบาท	(ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2563)		

ทุนจดทะเบียน	 :	 4,997,459,800	บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 :	 2,973,554,313	บาท

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 :	 50,065	(ณ	วันท่ี	20	สิงหาคม	2563	วันก�าหนด	

	 	 Record	Date	ล่าสดุเพื่อสทิธใินการได้รับเงินปันผล)

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)	 :	 36.23%

ประเภทธุรกิจ	 :	 ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม	โดยรวมถึงธุรกิจ

	 	 ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่	ธุรกิจอินเทอร์เน็ต

	 	 ความเร็วสูง	ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 เลขท่ี	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

ช่ือย่อของหลักทรัพย์	 :	 AVIFY

วิธีการซื้อขาย	 :	 ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย	์

	 	 (Over	the	Counter:	OTC)

นายทะเบียน	 :	 The	Bank	of	New	York	Mellon

อัตราส่วน (ADR to ORD)	 :	 1:1

หมายเลข ADR CUSIP	 :	 00753G103

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 106

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ลำาดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (เอดับบลิวเอ็น)
ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5000

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 13.5 100 1,350 99.99

2 บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคช่ันส์ จ�ากัด (เอดีซี)
(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน	ดีพีซี)

ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน		

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5000

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

เว็บไซต์	 :	www.adc.co.th

(อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสายโทรศัพท	์

และสาย	Optical	Fiber

95.75 10 957.52 51.00	1)

3 บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ากัด (ดีพีซี)
ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5000

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

ปัจจุบันยุติการให้บริการ	เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลา	

ตามสัญญาให้ด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า	

Digital	PCN	1800

91.39	 10 913.86	 98.55

4 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ากัด (เอเอ็มพี)
ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5000

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

ให้บริการการช�าระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

และบัตรเงินสด

30 10 300 99.99

2 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน
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ลำาดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

5 บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (เอสบีเอ็น)
ส�านักงานเลขที่	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)	และบริการโทรทัศน	์

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	(IP	Television)

3 100 300 99.99

6 บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จ�ากัด (เอซีซี)
ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	

เขตพญาไท		กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5000

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

ให้บริการศูนย์ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 27.2 10 272 99.99

7 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด (เอดีดี)
ส�านักงานเลขที่	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 จ�ากัด (เอเอ็มซี)
ส�านักงานเลขที่	414		ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5000

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

จ�าหน่ายบัตรเงินสดอิเล็คทรอนิกส์ 25 10 250 99.99

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

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน	ซีเอสแอล)

ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	

โทรศัพท์	:	(66)	2262	8888

โทรสาร	 :	(66)	2262	8899

เว็บไซต์	 :	ww.teleinfomedia.co.th

ให้บริการจัดท�าระบบและบริหารบุคลากรคอลเซ็นเตอร	์

(Outsourced	Contact	Center)	อย่างมีคุณภาพ	

ได้มาตรฐาน	ISO	9001	และให้บริการค�าให้ค�าปรึกษาและจัด

ท�าการตลาดดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัล	ส�าหรับ	

ผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและขนาดใหญ่

15.65 10 156.54 99.99
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ลำาดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

10 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน	เอดับบลิวเอ็น)

ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน		

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	

โทรศัพท์	:	(66)	2263	8000

โทรสาร	 :	(66)	2263	8132

เว็บไซต์	 :	www.csloxinfo.com

ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต	คอมพิวเตอร	์	

และการสื่อสารแบบครบวงจร

594.51 0.25 148.63 99.67

11 บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ�ากัด (เอไอเอ็น)
ส�านักงานเลขที่	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 จ�ากัด (เอบีเอ็น)
ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน		

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5000

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

ให้บริการจัดอบรมแก่บริษัทในกลุ่ม 1 100 100	 99.99

13 บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ�ากัด (ดับบลิวดีเอส)
ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน		

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5000

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

0.5 100 50 99.99

14 บริษัท ไมโม่เทค จ�ากัด (เอ็มเอ็มที)
ส�านักงานเลขที่	1291/1	ถนนพหลโยธิน	แขวงพญาไท	

เขตพญาไท		กรุงเทพมหานคร		

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5000

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	(IT)	บริการรวบรวม

ข้อมูลส�าหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที	่

(Content	Aggregator)	และให้บริการในการเรียกเก็บ

และรับช�าระเงินจากลูกค้า

0.5 100 50 99.99
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ลำาดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

15 บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) (เอดีวี) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสแอล)
ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน		

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		

โทรศัพท์	:	(66)	2262	8888

โทรสาร	 :	(66)	2262	8877

เว็บไซต์	 :	www.shinee.com

ให้บริการให้ค�าปรึกษาและบริหารจัดการสื่อโฆษณาดิจิทัล	

ออกแบบ	วิเคราะห์และวางแผนส่ือท้ังระบบ	(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 จ�ากัด (เอฟเอ็กซ์แอล)
ส�านักงานเลขที่	1291/1	ถนนพหลโยธิน	แขวงพญาไท	

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5000

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

ให้เช่าและบริการพื้นที่	ที่ดินและอาคาร	และสิ่งอ�านวย	

ความสะดวกต่างๆ

0.01 100 1 99.98

17 บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จ�ากัด (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

จ�าหน่าย	จัดหา	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	ตัวแทนจัดหา		

งานโฆษณาประชาสัมพันธ์	ทางธุรกิจโดยสื่อโฆษณา	

ทุกประเภท

0.01 10 0.1 	99.94

18 บริษัท เลิร์นดิ จ�ากัด (แอลดีไอ) 3)

ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน		

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5000

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

ประกอบกิจการจัดฝึกอบรมและสัมมนาความรู	้	

ผ่านการเรียนการสอนทางออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

0.1 10 1 99.99

หมายเหตุ:	
1)		สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี		ท่ีเหลืออีกร้อยละ	49		ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน	
2)		เอดับบลิวเอ็นเข้าถือหุ้นในซีเอสแอลผ่านการท�าค�าเสนอซ้ือหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ	99.67		ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของซีเอสแอล		เป็นผลให้	ทีเอ็มซี,	เอดีวี	และวายพีซี		มีสถานะเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมผ่านซีเอสแอล
3)		บริษัท	เลิร์นดิ	จ�ากัด	จัดต้ังเมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2563
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ลำาดับ บริษัทร่วม ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ากัด (ไอเอช)
52/1	หมู่ที่	5	ถนนบางกรวย-ไทรน้อย	ต�าบลบางสีทอง		

อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5055

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

ให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสัญญาณโทรคมนาคม 0.5 100 50 29.00

ลำาดับ กิจการร่วมค้า ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (เอเอ็น) 
700/2	หมู่ที่	1	ต�าบลคลองต�าหรุ	อ�าเภอเมืองชลบุร	ี

จังหวัดชลบุรี	

โทรศัพท์	:	(66)	2029	5055

โทรสาร	 :	(66)	2029	5019

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วน�าแสง		

ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

1 100 100	 60.00

2 บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ากัด (อาร์แอลพี)
127	อาคารเกษรทาวเวอร์	ชั้น18	ห้อง	A,B	ถนนราชด�าริ	แขวง

ลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์				:	(66)	2026	3779

บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 6 100 600 33.33

3 บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (เอสเอเอ็น)4)

414	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

กรุงเทพมหานคร

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วน�าแสงภายใน	

นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

0.3 100 70 70

4 บริษัท ดิจิทัล เกมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี แอลทีดี 
(ดีจีไอ)5)

31	Exeter	Road,	Comcentre	ประเทศสิงคโปร	์	

ประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มคอนเทนต์เกมส์ 30 1	เหรียญสิงคโปร์ 30	ล้านเหรียญสิงคโปร์ 33.33

หมายเหตุ:	
4)	เอสเอเอ็น	เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง	เอบีเอ็น	กับ	บริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)		ตั้งแต่วันท่ี	13	กรกฎาคม	2563	ณ	สิ้นปี	2563	ยังไม่ประกอบธุรกิจ
5)	ดีจีไอ	เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างดับบลิวดีเอส	กับ	บริษัท	เอส	เค	เทเลคอม	จ�ากัด	และ	บริษัท	ดิจิตอล	เกมมิ่ง	อินเวสเม้นท์	พีทีอี	แอลทีดี	ตั้งแต่วันท่ี	24	มีนาคม	2563
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ลำาดับ กิจการร่วมค้า ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริษัท บริดจ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี (บีเอ็มบี) 
750	Chai	Chee	Road,	#03-02/03,

Technopark	@	Chai	Chee,	ประเทศสิงคโปร	์	

โทรศัพท์	:	(65)	6424	6270

โทรสาร	 :	(65)	6745	9453

ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาคพื้นเอเชีย	

แปซิฟิก	เพื่อให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

9 1	เหรียญสหรัฐ 9	ล้าน

เหรียญสหรัฐ

10.00

2 บริษัท ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ากัด 
(ซีแอลเอช)6)

ส�านักงานเลขที่	98	อาคารสาทร	สแควร์	ออฟฟิศ	ทาวเวอร	์

ห้องเลขที่	403	ชั้นที่	4	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์	:	(66)	2646	2523

โทรสาร		 :	(66)	2168	7744

ศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง		

ประสานงานการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรคมนาคม	

เพื่อการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์	(Mobile	Number		

Portability:	MNP)

0.02 100 2 20.00

หมายเหตุ:	
6)	สัดส่วนการถือหุ้นในซีแอลเอช	เป็นการถือหุ้นผ่านเอไอเอสร้อยละ	10	และถือผ่านเอดับบลิวเอ็นร้อยละ	10

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ  บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

	 	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 เลขท่ี	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	

	 	 กรุงเทพมหานคร	10400

	 	 โทรศัพท์	:	(66)	2009	9383

	 	 โทรสาร		:	(66)	2009	9476

ผู้สอบบัญชี 	 ดร.	ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	3356

	 	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โทมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด

	 	 อาคาร	เอไอเอ	สาทร	เทาวเวอร์	ช้ัน	23-27

	 	 11/1	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	

	 	 กรุงเทพมหานคร	10120

	 	 โทรศัพท์	:	(66)	2034	0000

	 	 โทรสาร		:	(66)	2034	0100
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ในอดีตเอไอเอสเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในระบบ 900 เมกะเฮิรตซ์  
ตามสญัญาอนญุาตใหด้�าเนินกจิการบรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี (Cellular Mobile 
Telephone) (“สัญญาอนุญาต 900”) กับ ทีโอที เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่ 
ที่เริ่มเปิดให้บริการ (1 ตุลาคม 2533 - 30 กันยายน 2558) ขณะที่ดีพีซ ี 
บริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในระบบ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ตาม
สัญญาให้ด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN 
(Personal Communication Network) 1800 (“สัญญาให้ด�าเนินการ 
1800”) กับกสท ตั้งแต่วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2539 ถึง 15 กันยายน 2556 
ซึ่งตลอดระยะเวลาด�าเนินการ เอไอเอสและดีพีซีมีหน้าท่ีลงทุนจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการและส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของทีโอที/กสท 
และต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละของรายได้ตามที่ก�าหนดไว้

ต่อมามีการจัดต้ังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ตาม 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 

กระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(“กสทช.”) 
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในที่นี้เรียก 
รวมกันว่า “พรบ.องค์กรจดัสรรคล่ืนความถี”่ การให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนทีแ่ละ
บริการโทรคมนาคมอื่นๆ ของบริษัท รวมถึงของบริษัทย่อยต่างๆ จึงอยู่ภายใต ้
การก�ากับดูแลของ กทช. และ กสทช. ตามล�าดับ

ทัง้นี ้จากการด�าเนนิงานภายใต้สญัญาอนญุาต 900 สัญญาให้ด�าเนนิการ 1800 
พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ และพรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม  
เอไอเอสและบริษัทย่อยมีข้อพิพาททีเ่ป็นสาระส�าคัญดงัตารางด้านล่าง ทัง้น้ี บริษทั
ได้มีการพิจารณากรณีเกิดผลกระทบด้านลบจากการพิจารณาข้อพิพาทต่อ 
ผลการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยสามารถศกึษาขอ้มูลไดจ้ากหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 39
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ข้อ ชื่อคดี คู่ความ วันเริ่มคดีและ 
ผู้พิจารณาดคี ข้อพิพาท ผลการพิจารณา ความคืบหน้าคดี

1 เงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการท�าสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)

เอไอเอส และ ทีโอที 9 มี.ค. 2554 , 23 ส.ค.2559  
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�านักระงับ 
ข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
7 พ.ย. 2561 ศาลปกครองกลาง
11 พ.ย. 2561 ศาลปกครองกลาง
3 ส.ค. 2561 ศาลปกครองกลาง

เอไอเอสเป็นผู้ยื่นข้อพิพาท
- 9 มี.ค.2554 เอไอเอสยื่นค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะ
อนุญาโตตุลาการมีค�าชี้ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้อง
เงินผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาต 900 จาก
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีด�าเนินการ
ท่ี 17-20 เปน็เงินรวม 17,803 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อย
ละ 1.25 ต่อเดือน เนื่องจากเหตุที่เอไอเอสน�าค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียก
เก็บมาหักออกก่อนค�านวณส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ทีโอที
- 23 ส.ค. 2559 เอไอเอสได้ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะ
อนุญาโตตุลาการมีค�าชี้ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครง
ข่ายโทรคมนาคมของปีท่ี 23-25 เป็นจ�านวนเงิน 8,367.90 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

ทีโอทีเป็นผู้ยื่นข้อพิพาท 
 29 ก.ค. 2557 ทีโอทีได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะ
อนุญาโตตุลาการมีค�าชี้ขาดให้เอไอเอสช�าระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิ่มเติมส�าหรับปีด�าเนินการท่ี 21-22 เป็นจ�านวน
เงิน 9,984 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 
ต่อเดือน

- 17 ส.ค. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการ 
มีค�าชี้ขาดให้ยกข้อเรียกร้องแย้งของทีโอท ี
ที่ให้เอไอเอสช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนจาก 
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของป ี
ด�าเนินการที่ 17-20 กรณีปีด�าเนินการที่ 21-22 
ให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของทีโอที และช้ีขาดให้ทีโอที
ช�าระคืนผลประโยชน์ตอบแทนจากกรณีพิพาทนี้ที่
เอไอเอสช�าระเกินไว้เป็นจ�านวนเงิน 110.08 ล้านบาท 
ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับค�าชี้ขาด
- 30 เม.ย. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าช้ีขาด
ให้เอไอเอสช�าระผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้
ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีด�าเนินการ
ที่ 23–25 แบบสุทธิ จ�านวน 224.42 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงเอไอเอสได้ช�าระให้ทโีอทีโดยน�า
ส่วนแบ่งรายได้ของค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่เอไอเอส
ได้ช�าระไว้เกินในข้อพิพาทปีด�าเนินการท่ี 17-20 กรณี
ปีด�าเนินการท่ี 21-22 จ�านวน 111 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบ้ียมาหักลบกับเงินท่ีเอไอเอสต้องช�าระ
ให้แก่ทีโอที คงเหลือจ�านวนต้องช�าระ 144 ล้านบาท 
โดยเอไอเอสได้น�าเงินไปวางต่อส�านักงานวางทรัพย์
แล้ว เนื่องจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน

7 พ.ย. 2561 , 16 พ.ย. 2561 และ 25 ก.ค.2562 
ทีโอที ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้
ศาลเพิกถอนค�าชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทของปีด�าเนิน
การที่ 17-20 และ  21–22 และ 
ปีที่ 23-25 ตามล�าดับ ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

2 เงินส่วนแบ่งรายรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เอไอเอส และทีโอที 16 ม.ค. 2556 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�านัก
ระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
17 ก.ค. 2560 ศาลปกครองกลาง

เอไอเอสยื่นค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ
มีค�าชี้ขาดให้ทีโอทีช�าระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศตามข้อตกลงต่อท้าย
สัญญาอนุญาต 900 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 พร้อม
ดอกเบี้ย ซึ่งทีโอทีผิดนัดช�าระให้แก่บริษัทตั้งแต่เดือน
พ.ย. 2551 - ก.ย. 2555 รวมเป็นเงิน 1,528 ล้านบาท

วันที่ 1 พ.ค. 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�า
วินิจฉัยให้ทีโอทีช�าระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในช่วงเดือน พ.ย. 
2551 – ก.ย. 2555 เป็นเงินรวม 1,354 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพ้นก�าหนด 
เวลา 60 วันนับแต่ได้รับค�าช้ีขาดและให้ทีโอทีช�าระเงิน
ส่วนแบ่งรายได้ฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555 เป็นต้นไป
จนกว่าจะหมดภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาต 900 
และเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2560 ทีโอที ยื่นค�าร้องขอเพิก
ถอนค�าชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง
วันที่ 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางมีค�า
พิพากษายกค�าร้องขอเพิกถอนค�าช้ีขาดของ ทีโอที 
ด้วยเหตุผลว่าการด�าเนินกระบวนพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการชอบด้วยกฎหมายและค�าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทดังกล่าวไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ 
ทีโอทีมีสิทธิอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีค�าพิพากษา 

วันที่ 23 พ.ค.62 เอไอเอสยื่นค�าร้องต่อศาล
ปกครองกลางขอให้บังคับตามค�าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงช้ีขาดให้ทีโอทีช�าระเงิน 
ส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศในช่วงเดือน พ.ย. 2551 – ก.ย. 2555  คดี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

กรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการดำาเนินงานภายใต้สัญญาอนุญาต 900
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ข้อ ชื่อคดี คู่ความ วันเริ่มคดีและ 
ผู้พิจารณาดคี ข้อพิพาท ผลการพิจารณา ความคืบหน้าคดี

3 กรณีผู้ใช้บริการในระบบ 900 MHz โอนย้ายไปใช้บริการในระบบ 
3G 2100 MHz ของเอดับบลิวเอ็น

ทีโอที และ เอไอเอส 1. 25 ก.ย. 2557 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�านัก
ระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
2. 15 พ.ค. 2562 ศาลปกครองกลาง

ทีโอทีย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ 
มีค�าชี้ขาดให้เอไอเอสหยุดการให้ลูกค้าย้ายผู้ให้
บริการไปยังเอดับบลิวเอ็น โดยวิธีการ กด *988* 
เน่ืองจากเป็นการผิดสัญญาอนุญาต และเรียกร้องค่า
เสียหาย 9,126 ล้านบาท (ต้ังแต่ พ.ค. 2556 - มิ.ย. 
2557)  พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ในวันท่ี 25 มี.ค. 2559 ทีโอทีได้ย่ืนค�าร้องขอแก้ไข
จ�านวนค่าเสียหายใหม่ โดยค�านวณต้ังแต่ พ.ค. 2556 จนถึง
วันสิ้นสุดสัญญาอนุญาต 900 (30 ก.ย. 2558) 
เป็นเงินจ�านวน 32,813 ล้านบาท

วันที่ 14 ก.พ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�า
ชี้ขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของทีโอที ทั้งหมด 
โดยเห็นว่าเอไอเอสมิได้ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาต 
900 ตามที่ทีโอที กล่าวอ้าง

วันที่ 15 พ.ค.2562 ทีโอทียื่นค�าร้องเพื่อขอเพิก
ถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

4 กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม 
จากการท�าข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินกิจการ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“สัญญาอนุญาตฯ”)  
ครั้งที่ 6 และ 7

ทีโอที และ เอไอเอส 30 ก.ย. 2558 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม

เอไอเอสย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ 
มีค�าชี้ขาดให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาต 900 
ให้ด�าเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คร้ังท่ี 6 และ
คร้ังท่ี 7 มีผลผูกพันเอไอเอสและทีโอที และเอไอเอสไม่มี
หน้าท่ีต้องช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมของปีด�าเนิน
การท่ี 11 ถึงปีท่ี 25  จ�านวน 72,036 ล้านบาท ตามท่ี
ทีโอทีกล่าวอ้างว่าข้อตกลงท้ายสัญญาดังกล่าว 
กระท�าขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการแก้ไข
ในสาระส�าคัญที่ท�าให้ทีโอทีได้ผลประโยชน์ตอบแทน
ต่�ากว่าที่ก�าหนดในสัญญาหลัก

วันท่ี 29 มกราคม 2563 เอไอเอสได้รับค�าช้ีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการลงวันท่ี 23 มกราคม 2563 
ช้ีขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้เอไอเอสช�าระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีด�าเนินการที่ 
20 ถึงปีด�าเนินการที่ 25 จ�านวน 31,076 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับต้ังแต่วัน
ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ให้แก่ ทีโอที จนกว่าจะ
ช�าระแล้วเสร็จ

วันท่ี 22 เม.ย.2563 เอไอเอสย่ืนค�าร้องขอเพิกถอนค�า
ช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการท่ีให้เอไอเอสช�าระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจ�านวน 31,076 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับตั้งแต่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ให้แก่ ทีโอที จนกว่าจะ
ช�าระแล้วเสร็จ 
วันท่ี 23 เม.ย.2563 ทีโอทีย่ืนค�าร้องขอเพิกถอนค�า
ช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 
เฉพาะประเด็นที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยช้ีขาดว่า
เอไอเอสช�าระผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบตามสัญญา
ขาดหายไปตั้งแต่ปีที่ 11 ถึงปีที่ 19 (จ�านวน 31,698 
ล้านบาท) คดีทั้งสองอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

5 ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเช่า 
ระบบสื่อสัญญาณ

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

ทีโอทีย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ 
มีค�าช้ีขาดให้เอไอเอสช�าระผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ิมเติมจากรายได้ค่าเช่าเคเบ้ิลใยแก้วและค่าเช่า 
วงจรที่เอไอเอสได้รับจากผู้ประกอบการต่างๆ ตามข้อ
ตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ คร้ังท่ี 5 ในช่วงไตรมาส
ท่ี 1 ของปี 2554 ถึง ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2555 รวม
เป็นเงิน 19.54 ล้านบาท และในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 
2555 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 โดยค�านวณจาก
อัตราค่าเช่าของทีโอทีซ่ึงสูงกว่าอัตราท่ีเอไอเอสเรียกเก็บ 
รวมเป็นเงิน 1,121.91 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

13 ก.พ.2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าช้ีขาด
เสียงข้างมาก ให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของทีโอทีทีใ่ห้
เอไอเอสช�าระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าเช่าเคเบิ้ล
ใยแก้วและค่าเช่าวงจรค้างช�าระช่วงไตรมาสที่ 1 
ปี 2554 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2555 รวม 7 ไตรมาส 
และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจ�านวน 19.54 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เป็นเงิน 13.7 
ล้านบาท รวมเป็นเงินจ�านวน 33.2 ล้านบาท

ส�าหรับกรณีท่ีทีโอทีเรียกร้องให้เอไอเอสช�าระเงิน
ค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าเช่าเคเบ้ิลใยแก้วและค่าเช่าวงจร
ค้างช�าระช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 ถึงไตรมาส
ท่ี 3 ของปี 2558 โดยค�านวณจากอัตราค่าเช่าของ
ทีโอทีซึ่งสูงกว่าอัตราที่เอไอเอสเรียกเก็บ รวมเป็น
เงิน 1,121.91 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ยังอยู่ในกระบวน
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ

14 พ.ค.2563 ทีโอทีได้ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�า
ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยชี้ขาดให้
ยกค�าร้องของทีโอทีกรณีเรียกร้องให ้
เอไอเอสช�าระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าเช่าเคเบิ้ล
ใยแก้วและค่าเช่าวงจรค้างช�าระช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 
2554 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2555 รวม 7 ไตรมาส และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นเงินจ�านวน 19.54 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เป็นเงิน 13.7 ล้าน
บาท รวมเป็นเงินจ�านวน 33.2 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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ข้อ ชื่อคดี คู่ความ วันเริ่มคดีและ 
ผู้พิจารณาดคี ข้อพิพาท ผลการพิจารณา ความคืบหน้าคดี

6 ค่าใช้บริการร่วมใช้เสาอากาศ ค่าบริการพื้นที่ และค่าเช่าใช้
อุปกรณ์ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ทีโอที และ เอไอเอส 15 ก.พ. 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวง
ยุติธรรม
30 มิ.ย.2563  ศาลปกครองกลาง

ทีโอทีย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ 
มีค�าชี้ขาดให้เอไอเอสช�าระเงินค่าใช้พื้นที่และทรัพย์สิน
ของทีโอที ในช่วงระยะเวลา (30 กันยายน 2558 – 30 
มิถุนายน 2559) ของมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz เป็นเงินจ�านวน 
171.48 ลา้นบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

- 13 ก.พ.2563 คณะอนุญาโตตุลการมีค�าสั่งอนุญาต
ให้ทีโอที ถอนค�าร้องขอค�าเสนอ 
ข้อพิพาทตามที่ทีโอทีร้องขอ เพื่อทีโอทีจะน�าคดีไป
ฟ้องต่อศาลปกครอง

30 มิ.ย.2563 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
ให้เอไอเอสช�าระเงินค่าใช้พ้ืนท่ีและทรัพย์สินของทีโอที 
ในช่วงระยะเวลา (30 กันยายน 2558 – 30 มิถุนายน 
2559) ของมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz  เป็นเงินจ�านวน 171.48 
ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยร้อยละ 
1.25 ต่อเดือน เป็นเงิน 233.45 ล้านบาท  
ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
กลาง 

7 ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเครือข่ายร่วม ทีโอที และ เอไอเอส 27 ก.ย. 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
8 พ.ค. 2563 ศาลปกครองกลาง

ทีโอทีย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค�า
ชี้ขาดให้เอไอเอสช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม
จากการให้เอดับบลิวเอ็น ใช้บริการเครือข่ายร่วมซ่ึงให้
ส่วนลดค่าร่วมเครือข่ายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
ทีโอทีก่อน ในช่วงเดือน ก.ค. 2556 ถึงเดือน ก.ย. 2558 
รวมเป็นเงิน 16,252.66 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่า
เพิ่มและดอกเบี้ย

4 ก.พ. 2563  AIS ได้รับค�าชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ มีค�าวินิจฉัยชี้ขาดเสียงข้าง
มากให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของ 
ทีโอทีทั้งหมด

8 พ.ค.2563 ทีโอทีย่ืนค�าร้องต่อศาลปกครองกลางขอ
เพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
กลาง 
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ข้อ ชื่อคดี คู่ความ วันเริ่มคดีและ 
ผู้พิจารณาดคี ข้อพิพาท ผลการพิจารณา ความคืบหน้าคดี

1 กรณีการน�าภาษีสรรพสามิตมาหักออก
จากเงินส่วนแบ่งรายได้ 

กสท และ ดีพีซี 9 ม.ค. 2551 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
3 มิ.ย. 2554 ศาลปกครองกลาง
3 ก.ย. 2558 ศาลปกครองสูงสุด

กสท ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ดีพีซี ช�าระค่า
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากกรณีการน�าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากผลประโยชน์ 
ตอบแทนตามสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 จ�านวน  
2,449 ล้านบาท พร้อมเรียกเบ้ียปรับร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือนของจ�านวนเงินท่ีค้างช�าระในแต่ละปี  
นับต้ังแต่วันผิดนัดจนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น รวมเป็นเงิน 
3,949 ล้านบาท โดยดีพีซีโต้แย้งว่า 
เงินส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวเป็นจ�านวนเดียวกันกับ
ภาษีสรรพสามิตที่ดีพีซีได้น�าส่งไปแล้วตั้งแต่ 16 ก.ย. 
2546 - 15 ก.ย. 2550 และได้น�ามาหักออกจากส่วน
แบ่งรายได้ อันเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2546 

วันที่ 1 มี.ค. 2554 คณะอนุญาโตตุลาการ 
มีค�าวินิจฉัยช้ีขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทท้ังหมด 
เนื่องจากเห็นว่าการช�าระหนี้เดิมเสร็จสิ้นและระงับ
ไปแล้ว ดีพีซีจึงไม่เป็นผู้ผิดสัญญา 
วันท่ี 3 มิ.ย. 2554 กสท ย่ืนค�าร้องขอเพิกถอนค�า
ชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง
วันที่ 28 ก.ค. 2558 ศาลปกครองกลางมีค�า
พิพากษายกค�าร้องของ กสท เน่ืองจากเห็นว่า 
กสท เป็นผู้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ในการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การช�าระเงินส่วนแบ่ง
รายได้จากการช�าระภาษีสรรพสามิตตามมติ
คณะรัฐมนตรี  และได้ยอมรับเงินส่วนแบ่งราย
ได้คงเหลือพร้อมกับคืนหนังสือค้�าประกันให้แก่ดี
พีซีมาโดยตลอด โดยมิได้ทักท้วงแต่อย่างใด ค�า
วินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจึงเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อสัญญา

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

2 กรณีปรับลดอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) กสท และ ดีพีซี 7 เม.ย. 2553 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
3 ก.ค. 2562 ศาลปกครองกลาง

ดีพีซีย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค�า
ชี้ขาดให้ กสท ยกเลิกการกล่าวหาว่าดีพีซีเป็นฝ่าย
ผิดสัญญา อันเน่ืองมาจากการท�าสัญญาการใช้โครง
ข่ายระหว่างเอไอเอส - ดีพีซีท่ีไม่ได้รับความยินยอมจาก 
กสท พร้อมท้ังชดใช้ค่าเสียหายแก่ดีพีซีเป็นเงินจ�านวน 
50 ล้านบาท
โดยในวันที่ 15 ก.ค. 2553 กสท ยื่นค�าเสนอข้อพิพาท
เรียกร้องให้ดีพีซีช�าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มปี
ด�าเนินการที่ 10-12 ที่เกิดจากการปรับลดอัตราค่าใช้
โครงข่ายร่วม (Roaming) ระหว่างดีพีซี - เอไอเอส 
จาก 2.10 บาทต่อนาที เป็น 1.10 บาทต่อนาที ในช่วง
ระหว่างวันท่ี 1 เม.ย. 2550 - 31 ธ.ค. 2551 โดยไม่ได้
รับอนุมัติจาก กสท ก่อน ซึ่งคิดเป็นเงินจ�านวน 1,640 
ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับที่ค�านวณถึงเดือนมี.ค. 2553 
อีก 365 ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,000 ล้านบาท 
และเบ้ียปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน นับแต่เดือน
เม.ย. 2553 เป็นต้นไป และเม่ือวันท่ี 12 ก.ย. 2554 
กสท ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว
ในส่วนปีด�าเนินการที่ 12 (1 เม.ย. 2552 - 15 มิ.ย. 
2552) เป็นเงิน 113 ล้านบาท

วันที่ 28 มี.ค.2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�า
ช้ีขาดให้ดีพีซีช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนส่วน
เพิ่มของของปีด�าเนินการที่ 10-12 ให้แก่ กสท 
เน่ืองจากเห็นว่าข้อตกลงเร่ืองผลประโยชน์ตอบแทน
การให้บริการเครือข่ายร่วม (Roaming) (อัตรา 2.10 
บาท) ชอบด้วยกฎหมาย การปรับลดอัตราค่า 
Roaming เป็นอ�านาจและสิทธิของ กสท 

วันที่ 3 ก.ค.2562 ดีพีซียื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�า
ชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

กรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการดำาเนินงานภายใต้สัญญาให้ดำาเนินการ 1800
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ข้อ ชื่อคดี คู่ความ วันเริ่มคดีและ 
ผู้พิจารณาดคี ข้อพิพาท ผลการพิจารณา ความคืบหน้าคดี

3 ค่าเสียหายจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ กสท และ ดีพีซี 8 เม.ย. 2554 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
6 ก.ย. 2556 ศาลปกครองกลาง
27 พ.ค. 2563 ศาลปกครองสูงสุด

กสท ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ดีพีซีช�าระเงิน
จ�านวน 33 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 
ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35 ล้าน
บาท โดย กสท อ้างว่า ดีพีซีผิดสัญญาให้ด�าเนินการ 
1800 เนื่องจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่าระหว่างดีพีซีกับผู้ใช้บริการในระหว่างปี 2540 
- 2546 จ�านวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลง
เอกสาร/ลายมือชื่อ เป็นเหตุให้ กสท ได้รับความเสีย
หายเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการระหว่าง
ประเทศได้ เมื่อเลขหมายดังกล่าวมีการใช้บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศของ กสท

28 พ.ค. 2556 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าวินิจฉัย
ชี้ขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาททั้งหมดของ กสท 
เนื่องจากเห็นว่าข้อพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องพิพาท
ทางละเมิด มิได้เป็นการกระท�าอันเกิดจากการผิด
สัญญาให้ด�าเนินการ 1800 ดังน้ันข้อพิพาทในคดี
นี้จึงไม่อยู่ในอ�านาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

9 เม.ย.2563 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาให้
ยกค�าร้องของ กสท.ที่ขอเพิกถอนค�าชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีช้ีขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาท
ทั้งหมดของ กสท

27 พ.ค.2563 กสท. อุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาล
ปกครองกลาง กรณีท่ีมีค�าส่ังยกค�าร้องท่ี กสท. ขอ
เพิกถอนค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 
คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด

4 ผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม

กสท และ ดีพีซี 24 ส.ค. 2555 และ 1 เม.ย 57  
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�านักระงับข้อพิพาท 
ส�านักงานศาลยุติธรรม
17 ธ.ค. 2562 ศาลปกครองกลาง

กสท ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทเพ่ือให้มีค�าช้ีขาดให้ดีพีซี ช�าระ
ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มปีด�าเนินการท่ี 10-14 
เพ่ิมเติมจากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) 
ที่ได้รับทั้งหมด (ขารับ) ก่อนหักค่า IC ที่จ่ายออกไปเป็น
จ�านวน 183 ล้านบาท พร้อมเบ้ียปรับในอัตราร้อยละ 1.25 
ต่อเดือน ต่อมา ในวันที่1 เม.ย.2557 กสท เรียกร้องให้
ช�าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมปีด�าเนินการท่ี 15 เพ่ิมเติม
เป็นจ�านวน 114 ล้านบาท และปีด�าเนินการท่ี 16 จ�านวน 
88.80 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 324 ล้านบาท

วันที่ 26 ก.ย. 2562 และวันที่ 10 ต.ค.2562 คณะ
อนุญาโตตุลาการมีค�าชี้ขาด ยกค�าเสนอข้อพิพาท
ของ กสท 

วันที่ 17 และ 25 ธ.ค.2562 กสท ยื่นค�าร้อง 
ขอเพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
กลาง

5 การขอคืนหนังสือค้�าประกันการช�าระผลประโยชน์ตอบแทน
ขั้นต่�า

ดีพีซี และ กสท 8 ต.ค. 2555 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
15 ก.ย. 2558 ศาลปกครองกลาง
11 ต.ค.2561 ศาลปกครองสูงสุด

ตามสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 กสท มีหน้าท่ีต้องคืน
หนังสือค้�าประกันในแต่ละปีด�าเนินการให้แก่ดีพีซีทันที
ที่ดีพีซีได้ช�าระรายได้และเงินเพิ่มให้แก่ กสท. เน่ืองจาก 
กสท ไม่ส่งคืนหนังสือค้�าประกันผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต่�า 
ปีด�าเนินการท่ี 10-14 ให้แก่ดีพีซี รวมเป็นเงิน 2,606 ล้าน
บาท โดยอ้างว่าดีพีซี ช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบ
ถ้วนจากกรณีการน�าเงินค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจาก
เงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้ค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายและกรณีปรับลดอัตราค่า roaming ซ่ึงเป็นข้อ
พิพาทอยู่ ดีพีซีจึงย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กสท 
คืนหนังสือค้�าประกันผลประโยชน์ ตอบแทนขั้นต่�า 
ปีด�าเนินการท่ี 10-14 และห้ามมิให้เรียกร้องเงินใดๆ 
จากธนาคาร พร้อมทั้งช�าระค่าเสียหายในส่วนของค่า
ธรรมเนียมหนังสือค้�าประกัน และค่าเสียหายจากความเสีย
หายแก่ชื่อเสียงและเครดิตทางการเงิน 
อีก 109 ล้านบาทให้กับดีพีซี

วันที่ 28 พ.ค. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการ
มีค�าวินิจฉัยช้ีขาดให้ กสท คืนหนังสือค้�าประกันและ
ชดใช้ค่าธรรมเนียมธนาคารแก่ดีพีซี
วันท่ี 15 ก.ย. 2558 กสท ย่ืนค�าร้องขอเพิกถอนค�า
ช้ีขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาในวันที่ 
13 ก.ย. 2561  ศาลปกครองกลาง 
มีค�าพิพากษายกค�าร้องของ กสท

วันที่ 11 ต.ค.2561 กสท ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุด คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
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6 การแก้ไขข้อความหนังสือค้�าประกันการช�าระผลประโยชน์
ตอบแทนขั้นต่�า

กสท และ ดีพีซี 28 ส.ค. 2556 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม
8 ธ.ค. 2560 ศาลปกครองกลาง

ตามสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 ดีพีซีจะต้อง 
ส่งมอบหนังสือค้�าประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้น
ต่�าในแต่ละปีด�าเนินการให้แก่ กสท ซึ่งในปีด�าเนินการ
ที่ 15-16 ดีพีซีได้ปรับปรุงแก้ไขข้อความในหนังสือ
ค้�าประกันจากเดิมให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีของการ
ช�าระผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต่�าในแต่ละปี ตามเง่ือนไข
แห่งสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 แต่กสท ยื่นค�าเสนอ
ข้อพิพาทเรียกร้องให้ดีพีซี ส่งมอบหนังสือค้�าประกัน
ผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต่�าปีด�าเนินการท่ี 15 - 16 ฉบับ
ใหม่  โดยอ้างว่าหนังสือค้�าประกันท่ีดีพีซีส่งมอบให้น้ัน มี
ข้อความไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามสัญญาให้ด�าเนิน
การ 1800

วันที่ 30 ส.ค. 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�า
ชี้ขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของ กสท ต่อมาเมื่อ
วันที่ 8 ธ.ค.2560  กสท ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�า
ชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง

วันที่ 2  ธ.ค. 2563 ศาลปกครองกลางมีค�า
พิพากษายกค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี้ขาดของ กสท 
ดังกล่าว 
กสท มีสิทธิ์อุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครอง
กลางต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน  

7 การเรียกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้
ใช้บริการเป็นการชั่วคราว

กสท และ ดีพีซี 20 พ.ค. 2558 ศาลปกครองกลาง กสท ย่ืนฟ้องส�านักงาน กสทช. กทค. กสทช. ทรูมูฟ และดี
พีซี ต่อศาลปกครองกลาง ให้ช�าระค่าใช้/ 
ค่าตอบแทนจากการใช้ เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท ช่วงระยะเวลาคุ้มครอง
นับแต่วันที่ 16 ก.ย. 2556 ถึง 15 ก.ย. 2557 ตาม
ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครอง 
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่  โดยในส่วนของดีพีซี ร่วมกับ ส�านักงาน 
กสทช. กทค. และ กสทช. จ�านวน 6,083 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 
วันท่ี 11 ก.ย. 2558 กสท ได้ย่ืนค�าฟ้องให้ผู้ถูกฟ้อง
ช�าระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท นับ
แต่วันท่ี 16 ก.ย. 2557 ถึง 17 ก.ค. 2558 เพ่ิมเติม โดย
ในส่วนของดีพีซี ร่วมกับ ส�านักงาน กสทช. กทค. และ 
กสทช. จ�านวน 1,635 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อย
ละ 7.5 ต่อปี 
วันที่ 27 พ.ค. 2559  กสท ได้ยื่นค�าฟ้องให้ผู้ถูกฟ้อง
ช�าระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท นับแต่
วันท่ี 18 ก.ค. 2558 ถึงวันท่ี 25 พ.ย. 2558 เพ่ิมเติม 
โดยในส่วนของดีพีซี ร่วมกับ ส�านักงาน กสทช.กทค. และ 
กสทช. จ�านวน 673 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อย
ละ 7.5 ต่อปี 
วันที่ 24 ก.ย.2562 กสท ได้ยื่นค�าร้องขอแก้ไขค�าขอ
ท้ายฟ้อง โดยลดจ�านวนเงินที่เรียกร้องทั้ง 3 ช่วงเวลา
จากเดิม 6,083 ล้านบาท 1,635 ล้านบาท และ 673 
ล้านบาท เป็น 1,457 ล้านบาท 1,223 ล้านบาท และ 
522 ล้านบาท ตามล�าดับ 

- คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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8 กรณีการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของเอไอเอสบน
สถานีฐานของดีพีซี โดยไม่ได้รับอนุญาต

กสท และ เอไอเอส 19 มี.ค. 2561 ศาลแพ่ง กสท ย่ืนค�าฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้เอไอเอส 
ช�าระค่าเสียหายจากกรณีที่ไปติดตั้งอุปกรณ์
โทรคมนาคมของเอไอเอส ณ สถานีฐานของดีพีซี 
จ�านวน 95 แห่ง ซ่ึงได้ส่งมอบเป็นกรรมสิทธ์ิให้แก่ กสท 
ตามสัญญาให้ด�าเนินการฯ โดยมิได้รับความยินยอม
จาก กสท ตั้งแต่เดือนม.ค. 2556 - เม.ย. 2559 เป็น
เงิน 125.52 ล้านบาท และค่าเสียหายนับแต่วันฟ้อง
อีกเดือนละ 2.83 ล้านบาท จนกว่าจะมีการร้ือถอน
อุปกรณ์ออกไป

- 21 ส.ค.2563 กสท.ย่ืนค�าร้องขอถอนข้อพิพาท สืบ
เน่ืองจากท้ังสองฝ่ายได้ท�าสัญญายุติข้อพิพาทระหว่าง
กันแล้ว ศาลมีค�าส่ังอนุญาตให้ถอนฟ้อง จ�าหน่ายคดี
จากสารบบความ

9 กรณีการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของเอดับบลิวเอ็น 
บนสถานีฐานของดีพีซี โดยไม่ได้รับอนุญาต

กสท และ เอดับบลิวเอ็น 
และ กสท

19 มี.ค. 2561 ศาลแพ่ง กสท ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้เอดับบลิวเอ็นช�าระค่าเสีย
หายจากกรณีที่ไปติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของเอ
ดับบลิวเอ็น ณ สถานีฐานของดีพีซี จ�านวน 67 แห่ง 
ที่ได้ส่งมอบเป็นกรรมสิทธิ์ให้แก่ กสท ตามสัญญาให้
ด�าเนินการ 1800 โดยมิได้รับความยินยอมจาก กสท 
ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2556 - มิ.ย. 2559 เป็นเงินจ�านวน 
57.531 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยผิดนัดจ�านวน 5.205 
ล้านบาท เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 62.736 ล้านบาท และ
ค่าเสียหายนับแต่วันฟ้องอีกเดือนละ 2  ล้านบาท 
จนกว่าจะมีการรื้อถอนอุปกรณ์ออกไป

- 21 ส.ค.2563 กสท.ยื่นค�าร้องขอถอนข้อพิพาท สืบ
เน่ืองจากท้ังสองฝ่ายได้ท�าสัญญายุติข้อพิพาทระหว่าง
กันแล้ว ศาลมีค�าส่ังอนุญาตให้ถอนฟ้อง จ�าหน่ายคดี
จากสารบบความ  

10 การน�าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ด�า
เนินการฯ ไปให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นร่วมใช้

กสท และ ดีพีซี 30 มิ.ย. 2559 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม

กสท ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเพื่อให้มีค�าชี้ขาดให้ ดี
พีซีรื้อถอนอุปกรณ์โทรคมนาคมของเอไอเอส 
และเอดับบลิวเอ็น บริษัทย่อยของเอไอเอส  
ท่ีติดต้ังอยู่บนโครงข่ายของดีพีซี ท่ีได้ส่งมอบเป็น
กรรมสิทธิ์ให้แก่ กสท ตามสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 
จ�านวน 97 แห่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กสท ต้ังแต่
เดือน ม.ค. 2556 ถึงเดือนมิ.ย. 2559 และเรียกร้องให้
ช�าระค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน 175.19 ล้านบาท  

- 21 ส.ค.63 กสท.ยื่นค�าร้องขอถอนข้อพิพาท สืบ
เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ท�าสัญญายุติข้อพิพาท
ระหว่างกันแล้ว 
-26 ส.ค.2563 ประธานคณะอนุญาโตตุลาการมีค�า
สั่งอนุญาตและจ�าหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบ
ความ
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11 การส่งมอบเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาต
ให้ด�าเนินการ 1800

กสท และ ดีพีซี 28 มี.ค. 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม

กสท ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเพื่อให้มีค�าชี้ขาดให้   ดีพีซี 
ส่งมอบเสาโทรคมนาคมจ�านวน 4,657 ต้น ตู้ con-
tainer จ�านวน 3,012 ตู้ ระบบ Call Center, ระบบ
จ่ายไฟ และระบบงานคงสิทธิเลขหมายที่ดีพีซี ขอใช้
งานร่วมกับเอไอเอส เนื่องจากเห็นว่าดีพีซีไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาให้ด�าเนินการ 1800 ที่ก�าหนดให้ดีพีซี
ต้องจัดหาและส่งมอบกรรมสิทธิ์เครื่องและอุปกรณ์
เพื่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ กสท หาก
ส่งมอบไม่ได้ให้ชดใช้เป็นเงินและช�าระค่าเสียหาย ค่า
เสียโอกาสทางธุรกิจรวมเป็นเงิน 13,431.45 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี

วันที่ 11 ม.ค. 2564 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�า
ชี้ขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของ กสท. ทั้งหมด

กสท มีสิทธิยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลการต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 
วันนับแต่วันที่ได้รับค�าชี้ขาด

12 การส่งมอบเสาโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์  
ตามสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการฯ

กสท และ ดีพีซี (1) 15ก.ค.2557 และ (2) 31 ต.ค. 2561 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงาน
ศาลยุติธรรม

(1) ดีพีซีขอเรียกคืนเสาโทรคมนาคมจ�านวน 155 ต้น
ที่เคยส่งมอบให้แก่ กสท โดยเห็นว่าเสาโทรคมนาคม
มิใช่เครื่องมือและอุปกรณ์ส�าหรับให้บริการ ตาม
สัญญาให้ด�าเนินการ 1800 
(2) กสท จึงยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเพื่อให้มีค�าชี้ขาด
ให้ ดีพีซี ส่งมอบเสาโทรคมนาคมดังกล่าว หากส่ง
มอบไม่ได้ให้ชดใช้เป็นเงินและช�าระค่าเสียหาย ค่าเสีย
โอกาสทางธุรกิจรวมเป็นเงิน 501.42 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี

(1) 8 เม.ย. 2563  คณะอนุญาโตตุลาการมีค�า
ชี้ขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของดีพีซี ทั้งหมด

(1) 11 ส.ค.2563  ดีพีซี ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�า
ช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
 21 ส.ค.2563. ดีพีซี ยื่นค�าร้องขอถอนค�าร้องขอ
เพิกถอนค�าชี้ขาดดังกล่าว เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้
ท�าสัญญายุติข้อพิพาทระหว่างกัน และในวันที่ 26 
ส.ค.2563 ศาลปกครองกลาง 
มีค�าสั่งให้ถอนค�าร้องและจ�าหน่ายคดีออก 
จากสารบบความ
(2) 21 ส.ค. 2563 กสท ยื่นค�าร้องขอถอนค�าเสนอ
ข้อพิพาทเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ท�าสัญญายุติข้อ
พิพาทระหว่างกัน 
26 ส.ค.2563 ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 
มีค�าสั่งอนุญาตและจ�าหน่ายคดีออกจาก 
สารบบความ
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1 การฟ้องเพิกถอนมติและค�าสั่งที่ให้เอไอเอสด�าเนินการ 
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน (Pre-Paid)

เอไอเอส กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. 

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

กทช. (ปัจจุบัน คือ กสทช.) และเลขาธิการ กทช. 
(ปัจจุบัน คือ เลขาธิการ กสทช.) มีค�าส่ังให้เอไอเอสจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน (Pre-Paid) ย้อนหลัง
ก่อนวันท่ีประกาศ กทช. เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 มีผล
บังคับใช้เม่ือวันท่ี 24 ต.ค. 2551 เอไอเอสยื่นฟ้อง 
กทช. และเลขาธิการ กทช. ต่อศาลปกครองกลางให้
มีค�าพิพากษาเพิกถอนมติและค�าสั่ง ที่ให้เอไอเอสด�า
เนินการจัดเก็บข้อมูล 
ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน (Pre-Paid) ท่ีให้บริการอยู่
ก่อนวันที่ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 
2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2551 ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ 
กทช. ฉบับดังกล่าวมีผล 
ใช้บังคับ และค�าสั่งที่ก�าหนดให้เอไอเอสช�าระค่าปรับ
ทางปกครองวันละ 80,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันท่ี 6 
ก.ค. 2555 จนกว่าจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ในวันที่ 19 พ.ย. 2558 ศาลปกครองกลางมีค�า
พิพากษาเพิกถอนมติและค�าสั่งของ กทช. ตามข้อ
เรียกร้องของเอไอเอส  เน่ืองจากเห็นว่า
เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บข้อมูล
ผู้ใช้บริการย้อนหลัง ซ่ึงผู้ใช้บริการจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ กทช. มิได้มีมาตรการ
บังคับให้ผู้ประกอบการระงับหรือยกเลิกบริการได้ 
อีกท้ังจ�านวนผู้ใช้บริการมีมาก ดังนั้น หากไม่ได้รับ
ความร่วมมือจะด�าเนินการได้ยาก มติและค�าส่ังดังกล่าว
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการใช้ดุลยพินิจใน
การก�ากับดูแลเกินขอบเขตความจ�าเป็น และเป็นการ
สร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการ 

ในวันที่ 18 ธ.ค. 2558 กสทช. ได้ยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

2 การฟ้องเพิกถอนค�าสั่ง กทช.กรณีไม่ให้เอไอเอสมีเงื่อนไขเกี่ยว
กับวันหมดอายุการใช้งาน (Validity) ในแบบสัญญา

เอไอเอส และ กสทช. 27 พ.ค. 2554 ศาลปกครองกลาง
9 ธ.ค. 2559 ศาลปกครองสูงสุด

กทช. (ปัจจุบัน คือ กสทช.) มีค�าส่ังห้ามมิให้เอไอเอส 
ก�าหนดระยะเวลาการใช้งาน(Validity) โทรศัพท์
เคล่ือนท่ีระบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Pre-paid) โดยให้เอไอ
เอสแก้ไขแบบร่างสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ระบบจ่ายเงินล่วงหน้าระหว่างเอไอเอสกับผู้ใช้บริการ 
ห้ามไม่ให้มีเง่ือนไขเก่ียวกับวันหมดอายุการใช้งาน 
(Validity) เอไอเอสยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้มี
ค�าพิพากษาเพิกถอนค�าส่ัง กทช. ที่ให้เอไอเอสแก้ไขแบบ
ร่างสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนระบบจ่ายเงินล่วง
หน้า (Pre-paid) โดยที่ห้ามไม่ให้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับวัน
หมดอายุการใช้งาน (Validity)

ในวันที่ 10 พ.ย. 2559 ศาลปกครองกลางมีค�า
พิพากษายกฟ้องเอไอเอส เนื่องจากเห็นว่าเป็นการ
น�าคดีมาฟ้องเม่ือพ้นก�าหนดระยะเวลาฟ้องคดี และ
การท่ีผู้ฟ้องคดีน�าคดีมาฟ้องล่าช้าดังกล่าว ไม่ได้เกิด
จากเหตุจ�าเป็นอ่ืนและไม่เป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หากแต่เป็นการฟ้องเพ่ือประโยชน์ของ
เอไอเอสเอง และเน่ืองจากประกาศดังกล่าวยังคงมี
ผลบังคับใช้มิได้ถูกยกเลิกเพิกถอน ดังนั้น ค�าสั่ง
ที่ออกตามประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว

วันที่ 9 ธ.ค. 2559 เอไอเอสยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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3 กรณีฟ้องเพิกถอนประกาศ กสทช.ที่ห้ามเอไอเอสเรียกเก็บค่า
บริการเกินกว่าอัตราขั้นสูง

เอไอเอส กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช.

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

เอไอเอสยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้มีค�า
พิพากษาเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่องอัตราขั้น
สูงของค่าบริการโทรคมนาคมส�าหรับบริการประเภท
เสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 ที่ให้เรียกเก็บค่า
บริการประเภทเสียงภายในประเทศ 
ได้ไม่เกิน 0.99 บาทต่อนาที โดยมีผลบังคับใช้เฉพาะ
กับผู้มีอ�านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นค�าสั่งที่มิชอบและเป็นการเลือกปฏิบัติ

24 มี.ค. 2560 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษา
ยกฟ้อง 21 เม.ย. 2560 เอไอเอสยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด

4 การฟ้องเพิกถอนประกาศ กสทช. กรณีให้เอไอเอส 
น�าส่งรายได้ขั้นต่�าจากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้
บริการเป็นการชั่วคราว

เอไอเอส และ กสทช. 18 ธ.ค. 2558 ศาลปกครองกลาง
11 ต.ค.2562 ศาลปกครองสูงสุด

เอไอเอส ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ขอ
ให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ภายหลังส้ินสุดสัญญา
สัมปทาน ในส่วนที่ก�าหนดเพิ่มเติมให้ต้องน�าส่งรายได้
ในช่วงคุ้มครอง อย่างน้อย 
ไม่ต่�ากว่าจ�านวนเงินส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญา
อนุญาต 900 เพราะเป็นประกาศที่ไม่เป็นธรรมและ
เลือกปฏิบัติ เนื่องจากประกาศฉบับก่อนหน้าไม่ได้มีข้อ
ก�าหนดในเรื่องดังกล่าว

วันที่ 11 ก.ย.2562 ศาลปกครองกลาง 
มีค�าพิพากษาให้เพิกถอนประกาศ กสทช.ฉบับดัง
กล่าวในส่วนของการก�าหนดให้ต้องน�าส่งเงินราย
ได้ขั้นต่�าไม่น้อยกว่าจ�านวนเงินส่วนแบ่งรายได้ตาม
สัญญาอนุญาต 900

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

5 การฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
(“กทค”) ที่มีค�าสั่งให้น�าส่งรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะ
เวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว

เอไอเอส และส�านักงาน 
กสทช. กสทช.  กทค.

1 พ.ค. 2560 ศาลปกครองกลาง เอไอเอส ยื่นฟ้องส�านักงาน กสทช. กสทช. และ กทค. 
ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนหนังสือส�านักงาน 
กสทช. และมติ กทค.ท่ีมีค�าส่ังให้เอไอเอส น�าส่งรายได้
ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการภายหลังส้ินสุด
สัญญาสัมปทานระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 
2559 ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการชั่วคราวเป็นจ�านวนเงิน 7,221 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดจนถึงวันฟ้องจ�านวน 36.74 
ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มีรายจ่ายมากกว่า
รายได้ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการคลื่น
ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ จึงไม่มีรายได้คงเหลือที่จะ
ต้องน�าส่งให้แก่ส�านักงาน กสทช. แต่อย่างใด

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

8 ก.ค.2563 กสทช. ยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ศาลปกครองสูง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
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6 การฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
(“กทค”) ท่ีมีค�าสั่งให้น�าส่งรายได้จากการให้บริการ 
ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว

ดีพีซี และส�านักงาน กสทช.
กทค. และ กสทช.

16 พ.ย. 2558 ศาลปกครองกลาง ดีพีซียื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนมติ
และค�าสั่ง ที่ให้ดีพีซีด�าเนินการส่งรายได ้
จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลา
ความคุ้มครองผู้ใช้บริการ นับแต่วันท่ีเข้าสู่มาตรการ
การคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามประกาศ กสทช. เร่ือง
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวฯ พ.ศ. 
2556 ช่วงระหว่างวันที่ 16 ก.ย. 2556 - 17 ก.ค. 
2557 เป็นเงินจ�านวน 628 ล้านบาท พร้อมดอกผล
ที่เกิดขึ้น

- วันที่ 16 ก.ย. 2559 คณะกรรมการ กสทช.  
และเลขาธิการ กสทช. ได้ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครอง
กลางให้ดีพีซีน�าส่งรายได้จากการ 
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระยะเวลาความ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ นับแต่วันที่เข้าสู่มาตรการการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ 
ชั่วคราวฯ พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่มีค�าสั่ง 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ช่วงระหว่างวันที่ 
16 ก.ย. 2556 - 17 ก.ค. 2557 จ�านวน 628 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ย 
วันที่ 12 ก.ค.2562 กสทช.ยื่นค�าร้องขอแก้ไขค�าฟ้อง
โดยเรียกร้องให้ดีพีซีน�าส่งเงินรายได ้
ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งหมด (16 
ก.ย.2556 – 25 พ.ย.2558) เป็นเงินรวม 869.51 
ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

7 การฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
(“กทค”) ที่มีค�าสั่งให้น�าส่งรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะ
เวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว

ดีพีซี และส�านักงาน กสทช.
และ กสทช.

7 ธ.ค. 2561 ศาลปกครองกลาง ดีพีซีย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนมติและ
ค�าส่ัง ท่ีให้ดีพีซีน�าส่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในระยะเวลาความคุ้มครอง 
ผู้ใช้บริการ นับแต่วันท่ีเข้าสู่มาตรการการคุ้มครองผู้ใช้
บริการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวฯ พ.ศ. 2556 ช่วงระหว่าง
วันท่ี 16 ก.ย. 2556 - 25 พ.ย. 2558 เป็นเงินจ�านวน 
869.51 ล้านบาท โดยที่ กสทช. ได้เคยมีค�าสั่งให้ ดี
พีซี น�าส่งรายได้ช่วงที่หนึ่ง (16 ก.ย. 2556 – 17 
ก.ค.57) เป็นจ�านวน 627.63 บาท ไปแล้ว จึงมีเงิน
รายได้ท่ีต้องน�าส่งเพ่ิมเติมเป็นเงิน 241.87 ล้านบาท 
พร้อมดอกผลที่เกิดขึ้น

- ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง

8 การฟ้องเพิกถอนค�าสั่งก�าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง 
กรณีฝ่าฝืนค�าสั่งให้แก้ไขการโอนย้ายผู้ใช้บริการ

เอดับบลิวเอ็น และ
ส�านักงาน กสทช. 
เลขาธิการ กสทช. กทค. 
และ กสทช.

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

เอดับบลิวเอ็นยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
ให้เพิกถอนค�าสั่งก�าหนดมาตรการบังคับทาง
ปกครอง กรณี เอเอดับบลิวเอ็นฝ่าฝืนค�าสั่ง 
ให้แก้ไขการโอนย้ายผู้ใช้บริการให้ถูกต้อง (1) ระหว่าง
วันที่18 ก.ย.2558 – 29 ต.ค.2558 จ�านวน 41 วัน 
และ (2) ระหว่างวันที่ 18 ก.ย.2558-7 ม.ค.2259 
จ�านวน 112 วัน วันละ  
5.4 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 221.4 ล้านบาท  
และ 604.87 ล้านบาท ตามล�าดับ 

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

(1) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
(2)คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง 
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กรณีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นๆ

ข้อ ชื่อคดี คู่ความ วันเริ่มคดีและ 
ผู้พิจารณาดคี ข้อพิพาท ผลการพิจารณา ความคืบหน้าคดี

1 กรณีกรมสรรพากรมีค�าสั่งให้เอไอเอสช�าระเงินเพิ่ม เอไอเอส และ 
กรมสรรพากร 

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

เอไอเอส ยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากร
กลางขอให้เพิกถอนการประเมินของ 
เจ้าพนักงานประเมิน และเพิกถอนค�าวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และลดหรืองด
เงินเพ่ิมท้ังหมดกรณีท่ีเจ้าพนักงาน 
ประเมินมีค�าสั่งให้เอไอเอสช�าระเงินเพิ่มจ�านวนรวม
ทั้งหมด 128.21 ล้านบาท เนื่องจากหักและน�าส่งภาษี
หัก ณ ท่ีจ่ายจากเงินผลประโยชน์ตอบแทน 
ที่ต้องจ่ายให้ทีโอทีไม่ถูกต้อง โดยน�าภาษีสรรพสามิต
ไปหักออกก่อนตามมติคณะรัฐมนตรี

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

7 ธ.ค. 2563 ศาลฏีกามีค�าสั่งไม่รับฏีกา  
เป็นผลให้คดีถึงที่สุด  
29 ธ.ค.2563 เอไอเอสช�าระเงินเพิ่มจ�านวน 128.21 
ล้านบาทแก่กรมสรรพากร  
คดีเป็นที่สิ้นสุด 

2 กรณีเรียกร้องให้ช�าระค่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่า
บริการระบบสื่อสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใช้ไฟฟ้าใน
ทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการฯ

เอดับบลิวเอ็น และ ทีโอที 31 ม.ค. 2560 ศาลแพ่ง ทีโอทีได้ย่ืนฟ้องเอดับบลิวเอ็นต่อศาลแพ่ง เรียกร้อง
ให้เอดับบลิวเอ็นช�าระค่าใช้เครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสื่อสัญญาณในอาคาร
และค่าร่วมใช้ไฟฟ้าในระหว่างวันที่ 
1 ต.ค.2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559 เป็นเงิน
จ�านวน 559.62 ล้านบาท และดอกเบี้ยผิดนัดร้อย
ละ 7.5 ต่อปี 
วันที่ 31 พ.ค. 2561 ศาลแพ่งมีค�าพิพากษา 
ให้เอดับบลิวเอ็น ช�าระเงินให้แก่ ทีโอที ตามฟ้อง
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด 

วันที่ 31 พ.ค. 2561 ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาให้เอ
ดับบลิวเอ็น ช�าระเงินให้แก่ ทีโอที  
ตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด

2 ต.ค.2562 เอดับบลิวเอ็นได้ย่ืนค�าร้องขอถอน
อุทธรณ์ที่ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาศาลแพ่งไว้เมื่อ
วันที่ 19 พ.ย.61  เนื่องจากทีโอทีและ 
เอดับบลิวเอ็น ได้ท�าสัญญาระงับข้อพิพาทดังกล่าว
โดยเอดับบลิวเอ็นได้ช�าระค่าใช้เครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ทีโอทีตามค�า
พิพากษาของศาลแพ่ง และทีโอทีไม่คัดค้านการขอ
ถอนอุทธรณ์
23 ม.ค.2563 ศาลอุทธรณ์มีค�าสั่งอนุญาตให้ถอน
อุทธรณ์ และจ�าหน่ายคดีจากสารบบความศาล
อุทธรณ์ คดีเป็นที่สิ้นสุด

3 กรณีเรียกร้องให้ช�าระค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง
พิมพ์งาน 

บริษัท เปเปอร์เมท 
(ประเทศไทย) จ�ากัด  
และ ไมโม่เทค  

26 ก.พ. 2562 ศาลแพ่ง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ�ากัด ยื่นฟ้องไมโม่
เทคต่อศาลแพ่ง เรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีท่ี ไม
โม่เทคได้บอกเลิกสัญญาว่าจ้างพิมพ์งานเนื่องจากน�า
บุคคลภายนอกเข้าสถานที่ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต โดยเรียกค่าเสียหายและค่าขาดรายได้เป็น
เงินจ�านวน 280 ล้านบาท

28 ม.ค. 64 ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาให้ยกฟ้อง
บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ�ากัด เนื่องจาก
เป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหาย

ขณะนี้เสร็จสิ้นการพิจารณาคดี และก�าหนดนัดฟังค�า
พิพากษาในวันที่ 28 มกราคม 2564

หมายเหตุ	:	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)		หรือ	TOT	และบรษิัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CAT	ได้ด�าเนินการควบรวมกิจการเป็นบริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ	จ�ากัด	(มหาชน)	(National	Telecom	Public	Company	Limited	:NT)	เมื่อวันท่ี	7	มกราคม	2564
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การก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจ�านวน  
3 ท่าน ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธาน คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย  
และ คุณ จีน โล เง้ียบ จง กรรมการ 

ในปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุมท้ังหมด 5 คร้ัง โดยกรรมการทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง ท้ังนี้คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วน 
ตามกฎบัตร โดยมีสาระส�าคัญของการปฎิบัติหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

1. ด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติตามและการทบทวนนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ

 
 คณะกรรมการได้มส่ีวนในการสร้างความตระหนกัของพนกังานในการปฏบิตัิ

ตามประมวลจริยธรรมธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
โดยผ่านคลิปวิดีโอและส่ือต่างๆ คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายก�ากับ
ดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถปฏบัิติหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น ในปี 2563 คณะกรรมการ
สรรหาและก�ากับดูแลกิจการได้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อให้บุคลากรของบริษัท 
ได้ยึดมัน่เป็นแนวทางในการปฏบิติังานส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน
ตระหนักและบริหารจัดการความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจ
ส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายและ/หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงได้ นอกจากนี้  

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบให้แก้ ไขนโยบายนโยบายการซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้เปล่ียนแปลง 
การรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
ส่ีรายแรกผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

2. ด้านการกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์และการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 ในการสรรหากรรมการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ ้นสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข ้ารับพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ ในระหว่าง  
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เพื่อน�ามารวมกับรายช่ือ
บุคคลที่เหมาะสมจากแหล่งอื่นก่อนพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ ได้รับ 
การเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ ท้ังนี้ 
ในปี 2563 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติแก้ ไขโดยให้เพิ่มเติม 
ตารางคุณสมบัติและทักษะประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skill Matrix) 
ในด้าน ความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล การค้าปลีก และ
เทคโนโลยี ก่อนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้คณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธาน คุณแอเลน  
ลิว ยง เคียง และคุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ กรรมการ 

ในปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน 
มีการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง ท้ังนี้คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ของตน
ครบถ้วนตามกฎบัตร โดยมีสาระส�าคัญของการปฎิบัติหน้าท่ีในปี 2563  
ดังต่อไปนี้

1. ด้านการพิจารณานโยบายค่าตอบแทน (Compensation)

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 พิจารณาและเห็นชอบนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

โดยพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการและ 
ผู ้บริหารระดับสูงให้อยู ่ในระดับที่ เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มี 
ขนาดใกล้เคียงกันและบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจและรักษา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีมีคุณภาพไว้กับบริษัท  

 ค่าตอบแทนของพนักงาน
 พิจารณาและเห็นชอบภาพรวมของการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน  

โดยพิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทช้ันน�าอื่นที่มีขนาด 
ใกล้เคียงกันหรือในอุตสหกรรมเดียวกัน 

2. ด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำา (Leadership Development)

 คณะกรรมการผลักดันการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารบริษัท เพื่อน�าพา 
ธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทท่ีก�าลังเผชิญสภาพการแข ่งขันท่ีสูงขึ้น 
และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
ไปสู่ความส�าเร็จ โดยการสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสศึกษา 
เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างเสริม
ศักยภาพในการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมองค์กรและทรัพยากร
บุคคลเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ

3. ด้านการวางแผนสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหาร (Executive Succession 
Plan)

 คณะกรรมการพิจารณาและผลักดันแผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญ
ของบริษัทจนสามารถที่จะรับมือกับการเปล่ียนแปลงผู้บริหารระดับสูงต้ังแต่
หัวหน้าฝ่ายงานของบริษัทหลายต�าแหน่งในปี 2563 ได้อย่างราบร่ืน 

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)
ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน  
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ความสำาเร็จในปี 2563

• ได้รับคัดเลือกเป็นหน่ึงในสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ทั้งใน
ระดบัโลก (DJSI World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI emerging market)

• คะแนน Corporate Governance Report ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากงาน SET Awards 
2563

• ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• ได้รบัคัดเลือกให้เป็นหนึง่ใน “หุน้ย่ังยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 6

นโยบายกำากับดูแลกิจการและผลการดำาเนินงาน
ด้านการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย 
เป็นขั้นพื้นฐาน และพัฒนาให้มีความโปร่งใส น่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับ  
ตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ด้วยธรรมภิบาลและการเติบโต 
อย่างย่ังยืนท้ังในระดับประเทศและระดับสากล โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติ  
5 หมวด 
1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การควบคุมและบริหารความเส่ียง
5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากน้ี นโยบายก�ากับดูแลกิจการยังจัดท�าข้ึนตามแนวทางของหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนป ี  2560 (CG Code)  

การกำากับดูแลกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (CGR) ASEAN Corporate Governance Scorecard 
(ASEAN CG Scorecard) และดัชนีความย่ังยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) และ 
มีกระบวนการก�ากับดูแล ดังนี้
• ก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ 
• อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
• บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอไอเอส
 และบริษัทในเครือทุกแห่ง
• ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ท่านสามารถศกึษานโยบายเพิ่มเติมได้ที ่http://advanc-th.listedcompany.com 
ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล
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https://investor-th.ais.co.th/


รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา
หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่น
ให้กลุ่มเอไอเอสเป็นผู ้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีได้รับการยอมรับสูงสุด  
โดยก�าหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการ
น�าไปก�าหนดเป็นกลยุทธ์และต้ังเป้าหมายในระยะยาว และมีการทบทวนและ
ติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�าทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแล 
ให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ทกุไตรมาส ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษทัได้ติดตามผลการด�าเนนิงานของฝ่ายจดัการ  
โดยก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัท 
โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
กลยุทธ์ท่ีก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท (Strategic direction)  
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด เมื่อ วันท่ี 
16 กรกฎาคม 2563. 

2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้งทางด้าน
ประสบการณ์ท�างาน การศึกษา เพศ เช้ือชาติ สัญชาติถิ่นก�าเนิด รวมถึง
มีสัดส่วนกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหารมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทน 
ของผู้ถือหุ้นท้ังหมด และเป็นการถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารงานที่ดี

กรรมการอิสระ

กรรมการหญิง

1ราย

กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร

46% 82%
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3. ประธานกรรมการบริษัท คือ คุณกานต์ ตระกูลฮุน  เป็นกรรมการอิสระและ
ไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงไม่มีความสัมพันธ์
ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน และมีการแบ่งแยกการด�ารงต�าแหน่ง 
และอ�านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารอย่างชัดเจน
ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

เอไอเอสยังก�าหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับฝ่ายจัดการ และสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนิน
ธรุกจิใหเ้ปน็อ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ตามรายละเอยีดท่ีปรากฎใน 
หน้า 159-160 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการและ
ฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันผ่านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพ
บทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย และการท�างานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล
 
4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ก�าหนดให้มีความเข้มข้นกว่าหลักเกณฑ์
ขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนด  อาทิ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ 
ข้อก�าหนดเร่ืองคุณสมบัติกรรมการอิสระศึกษาได้จาก http://advanc-th.
listedcompany.com ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล “นโยบายบรรษัทภิบาลและ
เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัท”

5. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกก�าหนดไว ้
ล่วงหน้า และส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการ 
มีเวลาศึกษา ประธานกรรมการท�าหน้าท่ีเป็นประธานที่ประชุม และได้ด�าเนินการ
ให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่าน
แสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม

ประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกคร้ัง ในขณะที่ลงมตินั้น 
กรรมการจะต้องอยูใ่นท่ีประชุมสองในสามของจ�านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
อีกทั้ง กรรมการท่านใดท่ีอาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด 
จะไม่เข้าร่วมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

เอไอเอสได้น�าเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video conference) 
และการพัฒนาช่องทางการส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ Board portal  
ท่ีมีความปลอดภัยสูง เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมและอ�านวย
ความสะดวกให้กรรมการ ส�าหรับในเดือนใดท่ีไม่ได้มีการจัดประชุม ส่วนงาน 
เลขานกุารบรษิทัจะจดัสง่รายงานสรปุผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

6. เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุม 
ร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม  
โดยมีการอภิปรายประเด็นเก่ียวกับการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานในระยะ
กลางและการพัฒนาแผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงภายหลัง
การประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงรับทราบ

7. กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษัททราบส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 
กบัการบริหารจดัการของบริษทัหรือบริษัทย่อยเม่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหาร และรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บริษัท 
มีข้อมูลประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่ 
เก่ียวโยงกัน ทั้งน้ี ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะน�าเสนอรายงานการเปล่ียนแปลง
ส่วนได้เสีย รวมถงึการถอืครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหาร
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาสและทุกคร้ังที่กรรมการ
หรือผู้บริหารได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

การเงิน	บัญชี	และ

เศรษฐศาสตร์

กฎหมาย	กฎระเบียบ		

นโยบายสาธารณะ

ทรัพยากรบุคคล

5 4 3
ธุรกิจสตาร์ทอัพ การตรวจสอบ การขนส่งสาธารณะ

3 3 2
กลยุทธ์	

และการปรับโครงสร้างฯ

การก�ากับดูแลกิจการ ตลาดทุน

3 7 1
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ การตลาด อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

6 4 9
การบริหารความเสี่ยง	

และภาวะวิกฤติ

สิ่งแวดล้อม ปกป้องระบบสารสนเทศ	

และคุ้้มครองข้้อมูลส่วนบุคคล

10 1 2
ความรับผิดชอบต่อสังคม	

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก

3 7 5
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ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



8. คณะกรรมการก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ตัง้แต่ระดบัหวัหน้าฝ่ายงาน เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าบริษัทจะสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้หากต�าแหน่งส�าคัญดังกล่าวว่างลง  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์และจัดท�าแผนการสืบทอดดังกล่าว และรายงานให ้
คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี

นอกเหนือจากกรรมการและผู ้บริหาร ฝ ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีการ 
จัดท�าแผนและกลยุทธ์ในบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลส�าหรับบุคลากร 
ที่มีศักยภาพสูง (Talent) ร่วมกับการก�าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในการ 
ปฏิบัติงาน (Corporate KPI)รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนการสืบทอด
ต�าแหน่ง สามารถศึกษาได้จากรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนหัวข้อ 
http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/human-
capital-development หน้า 50 และ 53

9. เอไอเอสมอบหมายให้ส่วนงานเลขานุการบริษัท เป็นตัวกลางในการติดต่อ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ หรือคณะกรรมการกบัผู้ถอืหุน้ และก�าหนด
ให้ส่วนงานตรวจสอบภายใน เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงกับฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม เอไอเอสไม่มีการ
ปิดก้ันการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการโดยตรง  
ซ่ึงท่ีผ่านมา ได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาแลกเปล่ียนความคิดเห็นก่อน/หรือหลัง
การประชุม โดยการพูดคุยแลกเปล่ียนดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการเข้าไปแทรกแซง
การด�าเนินธุรกิจปกติหรือก้าวล่วงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ระหว่างกัน
 
10. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู ้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณานโยบายและโครงสร้าง
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการก่อนน�าเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติ โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม

เดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ 
ศึกษาได้จาก หัวข้อหลักเกณฑ์ในการพจิารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 155-156

11. กรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและภาพรวมข้อมูลการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญและสรุปการด�าเนินงาน
ของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บทบาทหน้าท่ีของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน นโยบายการซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ของเอไอเอส และนโยบายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องให้กรรมการได้รับทราบ โดยผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้น�าเสนอ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
ของบริษัทให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

12. เอไอเอสส่งเสริมให้กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารให้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและในหลากหลายรูปแบบ โดยเอไอเอสจะเป็น
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายท้ังหมด โดยในปี 2563 มีกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมท่ีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม รวมถึงเชิญผู้เช่ียวชาญมาบรรยายพิเศษแก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังนี้

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ที่เข้าร่วม

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

เพื่อให้กรรมการได้เรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้มการพัฒนา 
ทางด้านเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

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

สัมมนา Chairman Forum ในหัวข้อ Leading Boardroom 
Through Disruption: What Directors should know? 
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เพื่อส่งเสริมให้ ประธานกรรมการ ในฐานะ ผู้น�า คณะกรรมการ ได้ก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณกานต์ ตระกูลฮุน

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

เพื่อให้กรรมการได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนให้กับกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเหมาะสม

คุณประสัณห์ เชื้อพานิช

สัมมนา พีดับบลิวซี 2563 เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไป TFRS 9 TFRS 15 และ TFRS 16 จัดโดย
บริษัทไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จ�ากัด (จ�านวน
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. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซ่ึงประกอบไปด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาความ
เป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน และคณะกรรมการบริหาร (Board Self-
Assessment) โดยแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ 

- แบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
เป็นรายบุคคลและท้ังคณะด้วยตนเองเป็นประจ�าทุกปี

- แบบท่ี 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
โดยท่ีปรึกษาภายนอกทุกๆ 3 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป ็นรายบุคคล 
และทั้งคณะด้วยตนเอง ครอบคลุมการประเมินทั้งเรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติ 
ของกรรมการ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การเข ้าร ่วมประชุม  
การปฏิบัติหน้าท่ี การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพ่ือช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ  

ในปีท่ีผ่านมา
2) เพื่อใช้ในการพัฒนาการท�างานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผล  

และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน
3) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

ขั้นตอนในการประเมิน
1. ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินประจ�าปี ผ่าน Board 

Portal ให้กรรมการทุกท่านประเมินทุกปี

2. รวบรวมแบบประเมินและผลคะแนน รวมถึงจัดท�ารายงานผลการประเมินดัง
กล่าวเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อ
ศึกษา วเิคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน และก�าหนดวิธีการพัฒนาการปฏิบัติ
งานของกรรมการต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาภายนอก
คณะกรรมการบริษทัได้เหน็ชอบนโยบายให้ทีป่รึกษาภายนอกด�าเนินการประเมนิ
การปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย เป็นรายบุคคล 
และทั้งคณะ ซ่ึงประกอบไปด้วยการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติ 
ของกรรมการ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การบริหารจัดการข้อมูล  
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการผลประกอบการของ
บริษทั แผนสืบทอดต�าแหน่งและการประเมนิการปฏบิติังานของประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร การบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น
 
ขั้นตอนในการประเมิน
1. การตอบแบบสอบถาม (Questionnaires)
2. การสัมภาษณ์กรรมการ รวมถึงผู้บริหารเป็นรายบุคคล (One-on-one 

interview)
3. ประเมินผลและวิเคราะห์ผลคะแนนและผลการสัมภาษณ์ และให้ค�าแนะน�าและ

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ทั้ ง น้ี  ในป ี  2563 บริษัทได ้ด�า เนินการประเมินผลการปฏิบั ติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นรายบุคคลและ 
ทัง้คณะ ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะกรรมการเหน็ว่าได้ปฏิบตัหิน้าทีค่รบถ้วนตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี 
และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

14. การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร คณะกรรมการ
พฒันาความเป็นผูน้�าและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมนิและก�าหนดเป้าหมาย
การปฏบิติังานประจ�าปีและเป้าหมายระยะยาว ซ่ึงผลของการประเมนิจะถกูน�ามาใช้
ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ท้ังน้ี โครงสร้าง
ค่าตอบแทนสามารถศกึษาเพิ่มเตมิได้จากหวัข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร หน้า 157-158

หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

เอไอเอสเคารพสิทธิและให้ความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย ท้ังสิทธิในการ
อนุมัติและรับเงนิปันผลในอัตราการจ่ายต่อหุ้นท่ีเท่าเทียมกัน การให้สิทธิในการ 
ซ้ือ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไม่เข้าแทรกแซง
ธุรกรรมในตลาด ซ้ือขายหลักทรัพย์ การให้สิทธิในการเสนอช่ือ แต่งต้ัง  
และถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีอิสระและก�าหนดค่าสอบ
บัญชีประจ�าปี การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ และการ 
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจและอนุมัติธุรกรรมท่ีมีนัยส�าคัญต่อฐานะ 
การเงินและผลการด�าเนินงานของเอไอเอส โดยนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐาน
ดังกล่าวแล้ว เอไอเอสยังด�าเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิ
ของตน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ท�าหน้าท่ีในฐานะเจ้าของ
กิจการ ซ่ึงสรุปได้ดังต่อไปน้ี

1. เผยแพร่ข้อมูลท่ีส�าคัญเกีย่วกบัการด�าเนินงานและการเข้าท�าธรุกรรมต่างๆ 
ข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�าปี ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  และเว็บไซต์บริษัท เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผลการด�าเนินงานของบริษัทได้หลากหลายช่องทางและทันเวลา 

2. จัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างผูถื้อหุน้กบับริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ท้ัง ผูถ้อืหุน้รายย่อย และผูถื้อหุน้ 
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 4. การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1 หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจัดท�าข้ึนท้ัง 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถงึข้อมลู
ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเอกสารประกอบการประชุมท่ีเป็นค�าชี้แจง 
เกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซ่ึงผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาในวันประชุม 
หรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ เอไอเอสได้จดัท�าเน้ือหาในรูปแบบ 
ทีเ่ข้าใจง่าย โดยจ�าแนกเป็นการมาด้วยตนเองและมอบฉนัทะ และจ�าแนก
เป็นกรณีบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ข้อก�าหนดเร่ืองเอกสารหลักฐาน 
ท่ีต้องน�ามาแสดงเป็นไปตามแนวทางท่ีกฎหมายก�าหนด เพื่อไม่ให ้
ไปจ�ากัดสิทธิหรือเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นจนเกินความจ�าเป็น 

4.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระที่จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์
ชัย และคุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคุณประสัณห์ เชื้อพานิช เพื่อเป็นผู้ 
รับมอบอ�านาจแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
แต่ด้วยในปี 2563 มีกรรมการอิสระสองในสามท่านดังกล่าวได้หมด
วาระลง เพือ่ความโปรง่ใสในการด�าเนนิกจิการ จงึแตง่ต้ังกรรมการอสิระ 
เพียง 1 ท่านที่ไม่ได้หมดวาระในปี 2563 คือ คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ 
เพื่อเป็นผู้รับมอบอ�านาจแทนผู้ถือหุ้นที่ ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม 
ด้วยตนเอง 

4.3 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้า 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้สถาบนัและคสัโตเดยีน เพือ่อ�านวยความสะดวกเน่ืองจาก 
กลุ่มบุคคลดังกล่าว มีปริมาณผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ภายใต้การด�าเนินงาน 
เป็นจ�านวนมาก โดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการ
ส่งส�าเนาใบมอบฉันทะท่ีมีลายเซน็ของกรรมการอสิระผู้รบัมอบ กลบัไป 
ให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานก�ากับดูแลในภายหลัง

4.4 เอไอเอสใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเพื่อ 
ความรวดเร็วและแม่นย�า และจัดให้มีการแบ่งจุดลงทะเบียนระหว่าง
ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสถาบันแยกออกจากกัน 
โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอ�านวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ 
อาทิ เคร่ืองถ่ายเอกสาร อากรแสตมป์ และป้ายช้ีแจงขั้นตอนการ 
ลงทะเบียนโดยละเอียด รวมถึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ 
ผูถื้อหุน้ต่อคุณภาพการจดัประชุม เพื่อน�ามาใช้ในการพฒันาในปีถัดไป

4.5 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)ในปี 2563 คณะกรรมการก�าหนดวันประชุมเป็น
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุด 

ประกาศผ่าน SET เปิดให้ผู้ถือหุ้น

เสนอวาระและช่ือบุคคล

เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ

19 มิ.ย.

- เผยแพร่เอกสารเชิญประชุม (ล่วงหน้า 

34 วัน)

- เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้า

6 ส.ค.

เผยแพร่รายงานการประชุม

(14 วัน นับแต่วันประชุม)

1 ก.ค.

ส่งเอกสารเชิญประชุม (ล่วงหน้า 22 วัน)

23 ก.ค.

(วันประชุมผู้ถือหุ้น)

แจ้งมติที่ประชุมต่อ SET

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค -63

สถาบัน สามารถสอบถามและเสนอแนะเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน 
ไปยังฝ่ายจดัการ รวมถงึให้ข้อมูลการด�าเนนิงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ ้น รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน 
พบผูล้งทนุซึง่จดัโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกไตรมาส เพื่อพบปะ
และน�าเสนอผลประกอบการกับ  ผู้ถือหุ้นรายย่อย และเดินสายพบนักลงทุน
สถาบันท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3. จัดท�า “นโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน” เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการซ้ือขายหลักทรัพย์
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และป้องกันการน�าข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
โดยนโยบายฉบับน้ี ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช  
โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (อินทัช) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอไอเอส

นอกจากนี้ ยังก�าหนดบุคคลท่ีมีต�าแหน่งหรือหน้าท่ีซ่ึงสามารถล่วงรู้หรือครอบ
ครองข้อมูลภายในได้มากกว่าพนักงานทั่วไป (Designated person) ให้ถือว่า
เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสุ่มเส่ียง จึงห้ามซ้ือขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์
ของเอไอเอสและอินทัชในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�า
ไตรมาสและประจ�าปี และช่วงเวลาอื่นท่ีจะก�าหนดเป็นคร้ังคราว รวมท้ังให้มี
การรายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและอิน
ทัชของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส่วนงานก�ากับดูแล
การปฏิบัติงาน (Compliance Department) ทุกคร้ัง ภายใน 3 วันท�าการ  
นับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
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สุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาในการประชุมมีความเหมาะสม  
โดยได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดของราชการทีก่�าหนดมาตรการการประชุม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้ขอความร่วมมอืให้ผู้ถอืหุน้ 
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมส่งค�าถามล่วงหน้า 
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ 
ฉันทะประสงค ์ จ ะ เข ้ าร ่ วมการประชุมด ้ วยตนเองที่ โ รงแรม  
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว บริษัทฯ ขอความร่วม
มือให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเน่ืองจากสถานที่ประชุมอันจ�ากัด  
พร้อมผ่านข้ันตอนการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการ 
ในการจัดประชุมอย่างเคร ่งครัด นอกจากนี้  สถานที่ดังกล่าว 
มีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนท่ี 
หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้แก ่
ผู้ถือหุ้นครบครัน

4.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด  
รวมถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูงจากทุก 
สายงานหลัก เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

4.7 ประธานกรรมการบรษิทั ท�าหนา้ทีเ่ปน็ประธานในทีป่ระชุมไดด้�าเนนิการ
ประชมุตามล�าดบัวาระและเรือ่งท่ีไดร้ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ โดยไมม่ี 
การเพิ่มเติมและแก้ ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาส�าหรับการซักถามของ 
ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ

4.8 เลขานุการบรษิทั ในฐานะโฆษกของการประชุม ไดแ้จง้จ�านวนและสัดสว่น
ของผู้ถือหุน้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขัน้ตอนและวิธี
การประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ก่อนเริ่มประชุม

4.9 ในการลงคะแนนเสียง เอไอเอสได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนส�าหรับ 
ทุกวาระ และส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนน 

เป็นรายบุคคล รวมทั้งได้แต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายอิสระให้ท�าหน้าท่ี
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและความน่าเช่ือถือ

4.10 ประธานที่ประชุมเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุม 
ในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
บตัรเสีย โดยพบวา่ไมม่ผูีถื้อหุน้คัดคา้นหรอืไมเ่หน็ดว้ยกบัมติดงักลา่ว 

4.11 เลขานุการบริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุม เพื่อน�าส่งให้หน่วยงาน 
ก�ากับดูแลที่ เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทรวมถึงแจ้ง 
ผา่นชอ่งทางตลาดหลักทรพัยภ์ายใน 14 วนั หลงัจากวันประชุม โดยมี 
การบันทึกรายละเอียดและส�าระส�าคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทาง
ของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายช่ือ 
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม มติที่ประชุม ประเด็นค�าถามและ 
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและค�าอธิบายของกรรมการ/ผู้บริหาร

5. เอไอเอสเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม เสนอแนะความคิด
เห็น หรือร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ ช่องทาง

ส่วนงานเลขานุการบริษัทและก�ากับดูแล
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 จะรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการรายงานให้ฝ่ายจัดการหรอืคณะกรรมการรับทราบ และแจ้งผล 

กลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย หากเป็นกรณีการกระท�าผิดการทุจริต และการละเมิด
จริยธรรมในการด�าเนนิงาน จะน�าเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและคุ้มครองผู้ท่ีแจ้ง
เบาะแสตามนโยบายการให้ข้อมลูการกระท�าผิดและการทจุริต การสอบสวน และ
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

ส�าหรับเ ร่ืองอื่นๆ เอไอเอสได ้จัดให ้ มีหน ่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรง 
เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ 
ท�าหน้าท่ีรับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชน
และองค์กรไม่แสวงหาก�าไร ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา ท�าหน้าท่ีเป็น
ตัวกลางและเป็นกระบอกเสียงระหว่างบริษัทกับหน่วยงานก�ากับดูแลทางด้าน
กิจการโทรคมนาคม 

6. เอไอเอสตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า  
คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดล้อม จึงก�าหนดนโยบายให้มีแนวทาง
ปฏบัิติต่อผู้มส่ีวนได้เสียตามสิทธแิห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกัน 
อย่างยั่งยืน ไว้ในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืน ประมวลจริยธรรมธุรกิจ 
นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และได้ก�าหนด
ให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการ
ให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันในองค์กรและตอบ
สนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยรายละเอียดการด�าเนินงานในปี
ที่ผ่านมา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานหมวดที่ 5 ประมวลจริยธรรม
ธุรกิจ และรายงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

หมวด 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

1. เอไอเอสมุ ่ง ม่ันที่จะเป ิดเผยสารสนเทศ ทั้งข ้อมูลทางการเงินและ 
ที่ มิใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน  เช่น ข้อบังคับบริษัท หนังสือ 
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บริคณห์สนธิ นโยบายการบริหารความเส่ียง ข้อมูลงบการเงิน และบทวิเคราะห์ 
ผลการด�าเนินงาน ฯลฯ อย่างถกูต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตาม 
กฎหมายและกฏระเบยีบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเช่ือมัน่ของผูถ้อืหุน้และผู้ลงทุน
เกีย่วกับความเช่ือถือได้และซือ่ตรงของเอไอเอส “นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ” 
ของเอไอเอส ให้มีความสอดรับกับบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยเอไอเอส 
ยึด 3 หลักการในเปิดเผยสารสนเทศ กล่าวคือ
1.1 การปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
1.2 ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ 
1.3 ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ

2. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผย 
ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทท่ีส�าคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจ 
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และ
สม�่าเสมอ รวมท้ังต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศท่ีเป็นความลับหรือ
ข้อมลูภายในให้แก่บคุคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมลูสู่สาธารณะผ่านช่องทางของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎในหัวข้อ 
“ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน” หน้า 142

3. เอไอเอสก�าหนดให้มีช ่วงเวลางดติดต่อส่ือสารกับนักวิเคราะห์และ 
นักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent period) เป็นระยะเวลา 
1 เดือน ก่อนการประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส และห้ามผู้บริหารและ
พนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท ซ้ือ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนท่ีบริษัท 
จะประกาศผลประกอบการรายไตรมาสหรือผลประกอบการประจ�าปี และต้อง 
จัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส บุตรท่ียัง 

ไมบ่รรลนุติภิาวะ และผูท่ี้อยูก่นิดว้ยกนัฉนัสามภีรรยา (คูส่มรสที่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน) 
รวมถงึจดัท�ารายงานทกุคร้ังท่ีมกีารเปล่ียนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยดั์งกลา่ว 
ส่งให้ส่วนงานการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน 3 วันท�าการ

4. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการ
มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” มาต้ังแต่ปี 2551 เพื่อให้เอไอเอส 
มีข้อมูลท่ีจ�าเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ซ่ึงจะช่วยให้บริษัท กรรมการ 
และผู้บริหาร สามารถท�าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต 
และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหาร 
ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง เมือ่ตกลงเข้าท�ารายการใดๆ  
กับเอไอเอสและบริษัทย่อย และจะไม่สามารถให้ความเห็นและออกเสียง 
ได้เมื่อมีการพิจารณาการท�ารายการดังกล่าว

5. คณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงของเอไอเอส ถือเป็นแนวปฏิบัต ิ
ในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะและท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (คู่สมรสท่ีไม่ได้จดทะเบียน) ไว้ใน
รายงานประจ�าปีทุกคร้ัง 

6. ในการท�ารายการระหว่างกัน เอไอเอสยึดถือหลักปฏิบัติตามแนวทางของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้สามารถน�า
ไปปฏิบัติใช้ ได้อย่างถูกต้อง การท�ารายงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญเสมือนกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีคณะกรรมการบรษิทัจงึไดอ้นมุตั ิ“นโยบายการท�ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั” และมอบหมายให้ส่วนงานก�ากับดูแลการปฏบิตังิาน เป็นผูรั้บผิดชอบ 

ในการส่ือสาร ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการ 
ท�ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงาน
ประจ�าปี ดังรายละเอียดท่ีแสดงไว้ในหัวข้อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 157-158

หมวด 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง

คณะกรรมการบริษัทเหน็ถงึความส�าคัญของการมีระบบควบคุมภายใน การตรวจ
สอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นส่ิงจ�าเป็นในการปกป้องเงินลงทุน
ของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท จึงได้ก�าหนดให้มีนโยบาย มาตรการ และ
หน่วยงานก�ากับดแูล ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัได้อนมุตัใิห้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบขยายขอบเขตการท�างานให้ครอบคลุมงานในด้านการบริหาร 
ความเสีย่ง โดยเปล่ียนช่ือใหม่เป็น คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง  
โดยผู้ถอืหุน้สามารถดรูายละเอยีดได้ท่ีหวัข้อ “การบริหารความเสีย่ง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน” หน้า 167-174

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทได ้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย ่อยและ 
บริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของเอไอเอส ดังน้ี 
1. ส่งเสริมให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมน�าหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาปฏบิติั
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็น 

กรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการ
ถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการ
ถือครองหุ้นของบริษัท 

3. ก�ากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่ก�าหนด
โดยเอไอเอส 

4. พิจารณาเร่ืองท่ีมีความส�าคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือ
ลดทุน การเลิกบริษัท รวมท้ังนโยบายท่ีส�าคัญต่างๆ

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 136

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



5. ติดตามผลการด�าเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร  
และคณะกรรมการบริษัทของเอไอเอส

6. ดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ของหน่วยงานก�ากับดูแล ได้แก่ การท�ารายการระหว่างกัน การได้มา 
และจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและ 
ทันเวลา รวมท้ังดูแลให ้ มีการจัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงิน 
ถูกต้องตามท่ีควร ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

7. การพิจารณาท�าธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญต่อการ
ด�าเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของเอไอเอส ได้ก�าหนดให้ธุรกรรม 
ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของเอไอเอสทุกคร้ัง

8. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุม
ภายในที่ก�าหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย เอไอ
เอสได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากส�านักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อท�าหน้าที่
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินมาเปิดเผย
ในงบการเงินรวมของเอไอเอส

10. สื่อสารจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการรับและให้สินบนไปยังบริษัท
ย่อยและบริษัทกิจการร่วมค้า

ทั้ง น้ี รายละเอียดของการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารใน 
บริษัทย่อย ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 บนเว็บไซต์ของบริษัทตามลิงค์ https://
investor-th.ais.co.th/misc/shareholder-meeting/agm-2021/advanc-
agm-2021-enc-01-th.pdf

หมวด 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อ ให ้การด�า เ นินงานของเอไอเอสและการปฏิบัติหน ้าที่ ของทุกคน 
ในองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา และเพียบพร้อม 

ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อันเป ็นหัวใจส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดให้มี “ประมวลจริยธรรมธุรกิจ”  
ท่ีประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 12 หมวด ครอบคลุมต้ังแต่เร่ืองความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเคารพ 
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
และจัดให้มีคณะกรรมการจริยธรรม ซ่ึงมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธาน 
และมีผู้บริหารระดับสูงจากสายงานหลักเป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบในการ
ขับเคล่ือนและก�ากับดูแลจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยท่านสามารถศึกษา
ประมวลจริยธรรมธุรกิจได้จาก http://advanc-th.listedcompany.com/
governance_policy.html

เอไอเอสจัดให้มีช่องทางลับส�าหรับพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อแจ้งเร่ือง
การกระท�าท่ีอาจจะเข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมี
กระบวนการสอบสวนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลตาม “นโยบายการให้
ข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล” 
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรม สื่อสาร
นโยบายให้ทุกคนทุกฝ่ายรับทราบผ่านช่องทางและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
อีเมล์ อินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ และการรณรงค์ภายใน

การด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการประกอบธุรกิจในปี 2563 
สรุปได้ดังนี้

1. ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับทรัพย์สินของผู ้บริหารและพนักงานจาก 
คู่ค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ 
แก้ไขประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินจากคู่ค้าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทโดยให้มีกระบวนการตรวจสอบการเพื่อความโปร่งใส เป็นต้น  
รวมท้ังได้จัดท�าสรุปแนวปฏิบัติการรับทรัพย์สินฉบับที่ ได้แก้ ไขนี้อย่างส้ัน 

และง่ายต่อการเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เป็นส่ือในรูปแบบต่างๆให้ผู้บริหาร 
และพนักงานได้รับทราบผ่านช่องทาง ของบริษทั เช่น Social Intranet, E-mail, 
AIS LearnDi, AIS Doodi, Poster และ Desktop
2. การดูแลการสร้างจิตส�านึกและการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในจริยธรรมธุรกิจและเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติและให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทรับทราบ

 สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง
 เอไอเอสยังคงตอกย�้าแนวคิดในการสร ้างจิตส�านึกในการท�างาน  

ซ่ึงประกอบด้วย 3 ค�าถามท่ีพนักงานควรตั้งค�าถามกับตัวเองทุกคร้ังว่า
ควรหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจด�าเนินการบางอย่าง ดังนี้ (ก) ถ้า....ท�าลง
ไปแล้วจะเกิดความเสียหายกับบริษัทหรือไม่ (ข) ถ้า....ท�าลงไปแล้วคนอื่น
รู้จะท�าให้ฉันถูกมองในทางไม่ดีหรือไม่ (ค) ถ้า....ท�าลงส่ิงน้ีไปแล้วจะท�าให้
ฉันทุกข์ใจหรือกังวลใจในภายหลังหรือไม่ หากพนักงานไม่แน่ใจแม้แต่ข้อ
เดียว ไม่ควรจะลงมือกระท�าทั้งหมด

 
 ส�าหรับสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ ในปี 2563 บริษัทได้ยังคงจัดท�าส่ือ

หลากหลายรูปแบบผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ Social Intranet, E-mail, 
AIS LearnDi, AIS Doodi, Desktop, SMS และ People Champion 
โดยการโดยเน้นการสร้างความตระหนักใน 5 เร่ืองดังต่อไปน้ี
• การท�าธุรกิจส่วนตัวท้ังทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท
• แนวปฎิบัติ เก่ียวกับการดูงาน สัมมนา หรือทัศนศึกษาของผู้บริหาร

และพนักงาน
• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของผู้บริหารและพนักงาน  

จากคู่ค้าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหนี้

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 137

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน

https://investor-th.ais.co.th/misc/shareholder-meeting/agm-2021/advanc-agm-2021-enc-01-th.pdf
https://investor-th.ais.co.th/misc/shareholder-meeting/agm-2021/advanc-agm-2021-enc-01-th.pdf
https://investor-th.ais.co.th/misc/shareholder-meeting/agm-2021/advanc-agm-2021-enc-01-th.pdf
http://advanc-th.listedcompany.com/governance_policy.html
http://advanc-th.listedcompany.com/governance_policy.html


  คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมไขปัญหาจริยธรรมธุรกิจ (Ethics Workshop) และนกหวีดเล่าเรื่อง (Nokweed) โดยมี
วตัถปุระสงคข์องการจัดกจิกรรม คอื เพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานไดร้ว่มกนัท�าความเขา้ใจตอ่หลกัส�าคญัของประมวล
จริยธรรมธุรกจิและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสนิบนและการคอร์รัปชั่นและสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง นอกจากน้ี ยังได้มีการอธิบายและยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีได้มีการกระท�าที่ฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่
เคยเกิดขึ้น รับฟังความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ ของพนักงานต่อค�าถามและค�าตอบ รวมถึงวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมธุรกิจให้เหมาะสม การจัดกิจกรรมได้เชิญพนักงานระดับผู้บริหารและผู้จัดการซ่ึงยังมีความเข้าใจที่
คลาดเคลือ่นตอ่เจตนารมณข์องนโยบายดงักลา่วมาเขา้รว่มกจิกรรม online ผา่นระบบ Microsoft Teams เปน็รอบๆ  
ครอบคลุมพนักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 การประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุนในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและนโยบาย ต่อต้านการให้หรือ
รับสินบนและการคอร์รัปชั่น

 ส�าหรับปี 2563 น้ัน พนักงานทุกคน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุน ได้รับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
ในจริยธรรมธุรกิจด้วยวิธีการให้เข้าร่วมการประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือ 
รับสนิบนและการคอร์รัปช่ัน ผ่านช่องทางต่างๆ ทีห่ลากหลายรวมถึงช่องทางอเิล็กทรอนกิส์ออนไลน์ (LearnDi และ Doodi)  
เพื่ออ�านวยความสะดวก สามารถเข้าถึงแบบประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการกระท�าที่อาจเกิดข้ึนใน
อนาคต บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องส่ือสารท�าความเข้าใจให้บุคคลในครอบครัวของตน 
(เช่น บิดา มารดา คู่สมรส ผู้ท่ีอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรรวมถึงบุตรบุญธรรม) ได้รับทราบเจตนารมณ์ แนวคิด 
และหลักส�าคัญของประมวลจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปช่ัน อีกด้วย

 ท้ังน้ี ในปี 2563 ผลประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ค้า บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำานวนพนักงาน/บริษัท ที่ได้รับการสื่อสารหรือฝึกอบรม (ร้อยละ)

การแจ้งผ่านจดหมายหรือ
สื่อประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมฝึกอบรม  
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ  
การแจ้งผ่านตัวแทนที่ติดต่อกับคู่ค้า

พนักงานเอไอเอส 100 98.96 -

บริษัทคู่ค้า 100 88.89 ผ่านตัวแทนที่ต้องติดต่อ	
กับคู่ค้าเป็นประจ�า

บริษัทย่อย 100 98.96

บริษัทร่วม* 100 100	 -

หมายเหตุ	:	*บริษัทร่วมท่ีเอไอเอสถือหุ้นร้อยละ	10	ขึ้นไป

3. คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็นในระหว่าง 
การปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านอีเมล์ ethicclinic@ais.co.th ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา พบว่า 
มีการกระท�าที่เข้าข่ายละเมิดจริยธรรมธุรกิจ 3 ด้านดังน้ี

ผู้รับผิดชอบ ช่องทาง

1.  ความผิดที่เกี่ยวกับการแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตัว โดยทุจริตต่อหน้าที่

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง จึงได้มีการ
ลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระท�าผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
ด้วยการตักเตือนด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง 
โดยไม่จ่ายค่าชดเชย

2.  ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict  
of Interest)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง จึงได้มีการ
ลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระท�าผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
ด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

3.  ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้อบังคับ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง จึงได้มีการ
ลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระท�าผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
ด้วยการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และพ้นสภาพ 
การเป็นพนักงาน
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
เอไอเอสตระหนักถึงความส�าคัญและเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความ 
เท่าเทียมกันของบุคคลทุกคน อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการท�างานและ
การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเป็นแนวปฎิบัติในการด�าเนินงานของเอไอเอส  
คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business value chain) 
ครอบคลุมท้ังเร่ืองหน้าท่ีความรับผดิชอบของบุคคลแต่ละกลุ่ม การปฏิบัติต่อ
พนักงาน การใช้แรงงานท่ีถูกกฎหมาย การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท�าใดๆ  
ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาด และการก�าหนดแนวปฏิบัติ 
เร่ืองการตรวจสอบกิจกรรมด�าเนินงานและการประเมินความเส่ียงด้าน 
สิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอไอเอสสอดคล้องตามปฎิญญาสากลว่า 
ด ้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Universal  
Declaration of Human Rights - UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการ 
และสิทธิพื้นฐานในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The  
International Labor Organization - ILO) โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ี 
http://sustainability.ais.co.th/th/respect-to-human-rights

ในปี 2563 บริษัทได้ด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
 คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ด�าเนินการรับผิดชอบในการน�านโยบาย

ด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
ของบริษัทและก�าหนดประเด็นการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงร่วม
กับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อระบุประเด็นความเสี่ยง รวมทั้ง
วางแผนและด�าเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของของ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปยังตัวแทน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ตลอดสายห่วงโซ่
ธุรกิจของบริษัท

• เพื่อเป ็นการส ่งเสริมและให ้บุคคลที่ เ ก่ียวข ้องกับธุรกิจของบริษัท 
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ ในประเด็นด้านบรรษัทภิบาท สิทธิมนุษย
ชน และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน Corporate  
Governance Labour and Human Rights, Work Health & Safety 
(WHS)ทีเ่กีย่วข้องกบับริษัทและการด�าเนนิงานของบริษทัอย่างแท้จริง ในปี 
2563 บริษทัฯ ได้ด�าเนินการจดัท�าแบบส�ารวจในประเดน็ดงักล่าวให้แก่คู่ธรุกจิ
ของบริษัทโดยได้รวบรวมไว้ในแบบประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธรุกิจและ
นโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปช่ัน ในการนี้ ได้รับ
ความร่วมมอืและการตอบกลับจากคู่ธรุกิจ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจ�านวน 
แบบประเมินท่ี ได้ส่งออกไปทั้งหมด นอกจากนี้ คณะท�างานฯ ยังได ้
น�าผลการตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง
รวมถึงการก�าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของผู้รับเหมา
เพื่อด�าเนินการวางแผน ก�าหนดแนวทางแก้ ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด�าเนนิธรุกิจของบริษทัฯ ต่อไป

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น 
บริษัทยึดม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตาม 
หลกัการก�ากับดแูลกจิการท่ีด ีบริษทัต่อต้านการให้หรือรบัสินบนและการคอร์รัปชัน่ 
ทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปช่ันนั้นเป็น
ภัยร้ายแรงที่ท�าลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมท้ังก่อให้เกิดความ 
เสยีหายต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญและพิจารณาก�าหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ
การคอร์รัปช่ัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ  
ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  
อีกทั้ง เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ อันรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ผู้เก่ียวข้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น 

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

เอไอเอส ได้รับการรับรองต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เป็นที่เรียบร้อย 
เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวัน
ที่มีมติให้การรับรอง ทั้งน้ี การรับรองเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นการตอกย�้าและ
แสดงถึงว่าบริษทัและกลุ่มบริษทัได้น�าขัน้ตอนและหลกัการส�าคัญของแนวปฏิบัติ 
ของนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ไปปฏบัิตใิช้ได้ท้ังหมด 
ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการด�าเนินงานต่างๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อ 
การกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

นอกจากน้ี เอไอเอส ได้สื่อสารตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และ
การคอร์รัปช่ันไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทอื่นใดที่มีอ�านาจในการ
ควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมท้ังสาธารณชน ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารท่ีหลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์ Social Intranet  
การจดันทิรรศการ การน�าเข้าไปบรรจุเป็นวาระหน่ึงในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท หรือน�าไปเป็นส่วนหน่ึงของการประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทในทุกๆ ปี  
เป็นต้น ทั้งนี ้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและน�าไปปฏิบตัิให้สอดคล้อง
กับแนวทางท่ีบริษัทก�าหนด

เอไอเอส ได้จัดให้มีการส่ือสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร  
เพื่อให้เกดิความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกีย่วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ เช่น  
การอบรมหวัข้อการต่อต้านการให้หรือรับสนิบน และการคอร์รัปช่ันแก่พนักงาน 
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ท่ีเข้าใหม่และเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการปฐมนิเทศ การจัดอบรมหลักสูตร 
ทางจริยธรรมธุรกิจผ่านส่ือสารสนเทศ (LearnDi) รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจและการ 
ต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชั่นกับคู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงาน
เป็นประจ�าทุกปี

เอไอเอสได้ประกาศแนวปฎิบัติ “งดรับของขวัญ (No Gift Guideline)”  
ในเทศกาลปีใหม่ รวมถึงได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการให้
หรือรับสินบน และการคอร์รัปช่ัน  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับทรัพย์สินของ 
ผู ้บริหารและพนักงาน จากคู่ค้าหรือผู ้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อ 
เป็นการสร้างมาตรฐานทีด่ใีนการปฏบิติังานของบคุลากรโดยมุง่หวังให้บคุลากร
ทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน 
และเป็นการตอกย�้าการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บัติ เกี่ยวกับการร ้องเ รียนและ 
แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) ให้มีความเหมาะสมและ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความ 
เป็นธรรมแก่ผูร้้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูเบาะแสทีเ่ก่ียวข้อง
ด้วย โดย Whistleblowing จะเป็นเคร่ืองมือในแง่ของการเป็นสัญญาณ 
เตือนภัยล่วงหน้าและเป็นช่องทางในการปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากจะช่วย
แก้ ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาน้ันจะบานปลายและอาจเกิดผลกระทบ 
ต่อภาพพจน์และฐานะทางการเงินขององค์กรอย่างรุนแรงในภายหลังได้

ในปี 2563 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance”  
ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) รัฐบาลไทย และส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

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

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอไอเอส 
มุ ่งมั่นท่ีเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่ เป็นสารสนเทศทางการเงินและมิใช่ทาง 
การเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม 
และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมความเช่ือม่ันของผู้ถือหุ ้น 
และผู้ลงทุนเก่ียวกับความเช่ือถือได้และซ่ือตรงของบริษัท 

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ ตั้งอยู่บนหลักส�าคัญ 3 ประการ คือ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ความโปร่งใสและความรับผิดชอบใน
การเปิดเผยสารสนเทศ และความเป็นธรรมและเท่าเทยีมในการเข้าถงึสารสนเทศ  
โดยสาระส�าคัญของนโยบายก�าหนดต้ังแต่บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
ผู้บริหารในฐานะโฆษกผู้รับมอบอ�านาจ (spokespersons) แนวทางในการ 
เปิดเผยสารสนเทศท่ีมสีาระส�าคัญ การเกบ็รักษาความลับของข้อมลู การด�าเนินการ 
เม่ือมข่ีาวลือหรือการซ้ือขายหลักทรัพย์ทีผิ่ดไปจากสภาวะปกติ การขอหยุดพกั 
การซ้ือขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว การก�าหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผยแพร ่
สารสนเทศก่อนประกาศผลประกอบการ และการสื่อสารกับผู ้ลงทุนใน 
ประเด็นต่างๆ รวมถึงก�าหนดบทลงโทษกรณีพบการฝ่าฝืนนโยบาย

นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้การท�ารายการที่ เ ก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคล 
ท่ีเกีย่วโยงกันของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และแนวปฏบัิติ
ท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงานก�ากับดูแล ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและ 
ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ เอไอเอสจึงก�าหนดให้ม ี

นโยบายการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีผลบังคับใช้กับการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท 
ส�าหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ย่อย ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตักิารจดัซือ้และประมวล
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท

โดยมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ส่วนงานก�ากบัดแูลการปฏบัิตงิาน มีหน้าท่ีพิจารณาความสมเหตุสมผล 
ของการท�ารายการและก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และก�าหนดให้
ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท�ารายการหรือท่ีอาจจะรับทราบการเกิดข้ึน
ของรายการต้องมีหน้าท่ีแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานก่อน
ตกลงเข้าท�ารายการ
 
สาระส�าคัญของนโยบายมุ่งเน้นให้ในการตกลงเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระท�าโดยถือเสมือนการตกลงท�ารายการกับบุคคล 
ภายนอกภายใต้เง่ือนไขการค้าท่ัวไป (Arm’s length Basis) เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท โดยมีการก�าหนดข้ันตอนในการพิจารณาการเข้าท�ารายการ
ที่เก่ียวโยงกัน และข้อห้ามกรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึง 
ตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว
 
นอกจากนี ้ยังก�าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร มหีน้าทีร่ายงานการมส่ีวนได้เสีย 
ของตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและ 
ผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี และเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
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นโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาและอนุมัตินโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์
ของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อด�ารง 
ความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทัและบริษัท อินทัช  
โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นโยบายฉบับน้ีมีหัวใจส�าคัญ
หลักคือการห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทอาศัยข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์
ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการสอดคล้องกับข้อก�าหนดตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ ไขล่าสุด) รวมไปถึง
ประกาศฉบบัอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีก�าหนดครอบคลุมกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานนอกจากนี้ยังระบุหน้าที่พิเศษ 
ให้กลุ่มบุคคลท่ีบริษัทก�าหนดไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ท่ีโดยต�าแหน่งหน้าท่ีสามารถเข้าไปข้อมูลภายในได้ต้องเปิดเผยการถือครอง 
หลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ต่อฝ่าย
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 
หลักทรัพย์ ทุกคร้ังที่มีการซ้ือขายหรือโอนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการ
ก�ากับดูแลและความโปร่งใส นอกจากนี้ กลุ่มบุคคลท่ีบริษัทก�าหนดไว้โดยเฉพาะ 
ดังกล่าวยังห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลา สามสิบวัน (30) วัน ก่อนวันที่
เปิดเผยงบการเงินประจ�ารายไตรมาสและประจ�าปี (Blackout Period) 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการและคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแก้ ไขนโยบายดังกล่าวในประเด็นของการแจ้งการรายงาน 
การถือครองหลักทรัพย์จากเดิมเป็นการรายงานในรูปแบบที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

ท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ที่ http://advanc-th.listedcompany.com/
governance_policy.html

แนวปฏิบัติการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
การพัฒนาเทคโนโลยีได้เปล่ียนแปลงวิธีการส่ือสารของคนในสังคมปัจจุบัน  
คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม 
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและ 
ส่ือสังคมออนไลน์ หวัใจหลกัของแนวปฏิบัติน้ีคือการตระหนกัถงึผลกระทบต่างๆ 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ในกิจส่วนตัว 
และในหน้าท่ีการงานโดยปราศจากความระมัดระวัง รวมถึงการหลีกเล่ียงการ
ละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ด้วย  เช่น พนกังานต้องใช้งานอนิเทอร์เนต็
และส่ือสังคมออนไลน์ โดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทพิจารณาการน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ท่ีออก
โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้
ตามความเหมาะสมของธรุกจิของเอไอเอสแล้ว โดยปี  2563 มเีร่ืองทีบ่ริษัทยงัไม่
ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมต ิ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี  ดังต่อไปนี้
• บริษัทมีกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี โดย

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระคนดังกล่าวเป็น
กรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็น 
ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง รวมท้ังเป็นกรรมการ
ที่ได้น�าประสบการณ์ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ในการก�าหนดยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของเอไอเอส เป็นศูนย์กลาง
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ของบริษัทที่ส�าคัญเพื่อประกอบ
การตัดสินใจของนักลงทุนและ นักวิเคราะห์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเช่ือม่ัน
และความเข้าใจ ที่ถกูต้องต่อการด�าเนินธรุกิจของบริษทัแกน่ักลงทนุเพื่อสะท้อน 
มูลค่าของบริษัทอย่างเหมาะสม ท้ังนี้ เพื่อการด�าเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม 
และส่งเสริมความน่าเช่ือถือของนักลงทุนต่อบริษัท ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์
ได้ก�าหนดนโยบายการในการเปิดเผย ข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 
ซ่ึงมีสาระส�าคัญดังน้ี

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณ 
นักลงทุนสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

1. เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
2. เปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ 

ทันเวลา และสม�่าเสมอ
3. ปฏิบัติต่อผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในการ

เข้าถึงข้อมูลโดยไม่เลือกปฏิบัติ

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

1. ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศท่ีเป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่
บคุคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย

2. ก�าหนดช่วงเวลางดรับนัดการประชุมหรือตอบค�าถามเก่ียวกับผลประกอบการ  
(Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศผลประกอบการ
ในทุกไตรมาส

3. ก�าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ของบริษัท ซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 
30 วัน ก่อนท่ีบริษัทจะประกาศผลประกอบการรายไตรมาส

4. ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทต้องจัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน  
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ท่ีอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา รวมถึง 
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่มีสาระส�าคัญท้ังในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อันได้แก่ รายงานประจ�าปี รายงานผลประกอบการรายไตรมาส 
รวมถึงวารสารนักลงทุนและข่าวประชาสมัพนัธ์ โดยจดัสรรช่องทางการเปิดเผย 

ข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อความสะดวกของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ เว็บไซต์ 
นักลงทุนสัมพันธ์ http://investor.ais.co.th/ การจัดประชุมแถลงผล
ประกอบการรายไตรมาส การเข ้ าร ่วมงานวันบริษัทจดทะเ บียนพบ 
ผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงมีส่ือมวลชนเข้าร่วม  
การจัดประชุมและเดินทางพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศทุกไตรมาส  
ซ่ึงผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทให ้ความส�าคัญกับการเข ้าพบนักลงทุน 
อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งช่องทางอีเมล์และ LINE Business เป็นต้น

นอกจากน้ี ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการเก็บข้อมูลความพงึพอใจของนัก
ลงทุน (Investor Feedback) เป็นประจ�าทุกปีเพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา
และปรับปรุงงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ 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

นายกานต์  ตระกูลฮุน 
อายุ 65 ปี

• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำา 

และกำาหนดค่าตอบแทน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 3	สิงหาคม	2558

วันที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	 8	พฤศจิกายน	2559

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	 5	ปี	4	เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์

วิศวกรรมการผลิต	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	29/2546

นายสมประสงค์ บุญยะชัย 
อายุ 65 ปี

• รองประธานกรรมการ
• กรรมการที่ ไม่เป็นผูบ้ริหาร
• กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 28	มีนาคม	2537

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	 26	ปี	9	เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโท	

วิศวกรรมศาสตร์,	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 Role	of	the	Chairman		Program	(RCP)	รุ่น	21/2552

•	 Directors	Certification		Program	(DCP)	รุ่น	65/2548

•	 Directors	Accreditation	Program	((DAP)	รุ่น	30/2547

ตำาแหน่งในบริษัท
2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการการพัฒนา	

	 ความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 บมจ.	แอดวานซ	์อินโฟร	์เซอร์วิส

2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	

	 บมจ.	แอดวานซ	์อินโฟร	์เซอร์วิส

2558	-	2560	 ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	

	 บมจ.	แอดวานซ	์อินโฟร	์เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการพัฒนาความ	

	 เป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน	กรรมการ	

	 สรรหาและก�ากับดูแลกิจการ	กรรมการทบทวน	

	 กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	และกรรมการ	

	 ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา	

	 อย่างยั่งยืน	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ

	 บมจ.	กรุงเทพดุสิตเวชการ	

2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอสิระ	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน		

	 และบรรษัทภิบาล	และกรรมการบริหาร	

	 บมจ.	ธนาคารไทยพาณิชย์

2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บมจ.	ปูนซิเมนต์ ไทย

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บจ.	เอสซีบ	ีเท็นเอ็กซ์

2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภา	

	 นโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจัย	

	 และนวัตกรรมแห่งชาต	ิ(สอวช.)

2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบาย	

	 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ	

	 ขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน

2554	-	2562	 ที่ปรึกษา	 Kubota	Corporation	(Japan)			

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัท
2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2551	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอร์วิส

2551	-	2562	 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่า	

	 ตอบแทน	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์

2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บมจ.	ไทยคม	

2561	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	

	 บมจ.	โอสถสภา

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		 บมจ.	บีอีซ	ีเวิลด์

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บมจ.	ดุสิตธานี	

2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	

	 บมจ.	เพาเวอร์ ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	

2559	-	2560	 ประธานกรรมการบริหาร	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์

2552	-	2554	 ประธานกรรมการบริหาร	 บมจ.ไทยคม

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ	

	 และภูมิสารสนเทศ

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต	ิ

	 2560	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	

	 และทรัพยากรมนุษย์ฯ	

2559	-	2561	 กรรมการ	 	 บจ.	โอสถสภา

2559	 กรรมการอิสระ	 บมจ.	พฤกษา	เรียลเอสเตท

2547	-	2559	 กรรมการ	 	 บจ.	โรงพยาบาลพระรามเก้า

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี
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นายประสัณห์ เชื้อพานิช 
อายุ 68 ปี

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง
• ประธานกรรมการการพัฒนาสูค่วามยัง่ยืน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 30	มีนาคม	2560

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	 3	ปี	9	เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 0.00007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาตร	ี

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	(เกียรตินิยมอันดับ	2),		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	119/2552

•	 Financial	Institution	Governance		Program	(FGP)	รุ่น	6/2556

ตำาแหน่งในบริษัท
2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและก�ากับ	

	 ความเสี่ยง	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ ์
อายุ 67 ปี

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง
• ประธานกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 10	พฤษภาคม	2549

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	 14	ปี	7	เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 เนติบัณฑิต	 	

ส�านักลินคอล์น	อินน	์	ประเทศอังกฤษ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	29/2547

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

		 บมจ.	เคอรี่	เอ็กซ์เพรส	(ประเทศไทย)

2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 บมจ.	เคอรี่	เอ็กซ์เพรส	(ประเทศไทย)

2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 บมจ.	ธนาคารไทยพาณิชย์

2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 บมจ.	ไทย	โซล่าร	์เอ็นเนอร์ยี่

	2559	-	2562	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ		

	 บมจ.	พีทีท	ีโกลบอล	เคมิคอล

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
2563	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	 คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนาและ	

	 ส่งเสริมองค์กรมหาชน

2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับการประเมิน	

	 ประสิทธิภาพและผลการปฏิิบัติราชการ

	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย	

	 รัฐวิสาหกิจ

2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	กรรมการ	

	 ตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการด้าน	

	 ธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน	 ส�านักงาน	ก.ล.ต.

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญช	ี

	 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

2559	-	2563	 กรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม	

	 การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	คณะกรรมการ	

	 พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน	

	 กระทรวงพาณิชย์

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัท
2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ		

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

	 และก�ากับความเสี่ยง	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	ศรีไทยประกันภัย	จ�ากัด	(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�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี
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นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง  
อายุ 60 ปี

• กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 27	มีนาคม	2556

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	 7	ปี	9	เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาตร	ี	

บัญชี,		National	University	of	Singapore

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-

นายแอเลน ลิว ยง เคียง 
อายุ 65 ปี

• ประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการที่ ไม่เป็นผูบ้ริหาร
• กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 20	มีนาคม	2549	

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	 14	ปี	9	เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโท		Science	(Management)	

Massachusetts	Institute	of	Technology,	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-

ตำาแหน่งในบริษัท
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
2558	-	ปัจจุบัน	 Group	Chief	Corporate	Officer

	 Singapore	Telecommunications	Ltd.

2551	-		2558	 Group	Chief	Financial	Officer	

	 Singapore	Telecommunications	Ltd.

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัท
2551	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการพัฒนา	

	 ความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอร์วิส

2549	-	2551	 กรรมการบริหาร	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/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

2555	-	2557	 Chief	Executive	Officer,	Group	Digital	Life	

	 and	Country	Chief	Officer	 Singapore	

	 Telecommunications	Ltd.

2549	-	2555	 Chief	Executive	Officer	(Singapore)	

	 Singapore	Telecommunications	Ltd.

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี
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นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย 
อายุ 65 ปี

• ประธานกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
• กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 26	มีนาคม	2557

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	 6	ปี	9	เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจ	

North	Texas	State	University,	สหรัฐอเมริกา

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค ์
อายุ  58 ปี

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
• กรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
• รักษาการหัวหน้าคณะผูบ้ริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร  

(1 ตุลาคม 2563)

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 27	มิถุนายน	2557

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	 6	ปี	9	เดือน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 1	กรกฎาคม	2557

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 0.0040

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจ	สาขาการตลาด,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Direct	Certificate	Program	(DCP)	รุ่น		59/2548

•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chaiman	Program	(RCP)	รุ่น	16/2550

ตำาแหน่งในบริษัท
2557	-	ปัจจุบนั	 ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากบัความเสีย่ง

	 กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ

	 กรรมการอิสระ

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561	–	พ.ย.63	 ประธานกรรมการ	 บมจ.	ปตท.

2558	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการธนาคาร

	 ประธานกรรมการบริหาร

	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง	

	 บมจ.	ธนาคารกรุงไทย

2554	-	2555	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	 บมจ.	ปตท.

2549	-	2555	 ประธานกรรมการ	

	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 บมจ.	หลักทรัพย์	จัดการกองทุนกรุงไทย

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
2563	–	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

	 คณะกรรมการการก�ากับและส่งเสริมธุรกิจการ

	 ประกันภัย	(คปภ.)

2541	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บจ.	วี	กรุ�ป	ฮอนด้าคาร์ส์

2560	-	2562	 ประธานกรรมการ

	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	107/2552

ตำาแหน่งในบริษัท
2563-ปัจจุบนั	 รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธรุกจิสมัพนัธ์

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2557	–	ปัจจุบนั	 กรรมการ			กรรมการพฒันาสูค่วามย่ังยืน		

	 กรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

	 และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2555	-	2557		 กรรมการ	หัวหน้าคณะผูบ้ริหารด้านการตลาด	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2550	-	2555	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	

	 สายงานการตลาด	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อนิโฟร์	เซอร์วิส

2547	-	2550	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ

	 ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
-ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี
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นายฮุย เว็ง ชอง 
อายุ 65 ปี

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการผู้อำานวยการ
• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 27	กรกฎาคม	2560

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	 3	ปี	5	เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ,		University	of	Southern	California	

สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่ี	230/2559

ตำาแหน่งในบริษัท
2560	–	ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้อ�านวยการ	

		 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2556	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิิบัติการ	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2552	-	2553	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิิบัติการ	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2549	-	2552	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	

		 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
2553	-	2556	 CEO	International	 	

	 Singapore	Telecommunications	Ltd.

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร ์
อายุ 67 ปี

• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 27	เมษายน	2560	

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	 3	ปี	7	เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาคณิตศาสตร์		

De	La	Salle	University,	Manila

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น		146/2561

•	 หลักสูตร	Advanced	Corporate	Governance	Training,		

Makati	City,	Philipines

ตำาแหน่งในบริษัท
2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนด	

	 ค่าตอบแทน	 บมจ.	แอดวานซ	์อินโฟร	์เซอร์วิส

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอร์วิส

2561	-	2562	 กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 iPeople	Inc,

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 BPI	Family	Bank

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 BPI	Capital	Corporation

2553	-	ปัจจุบัน		 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.

2553	-	2560	 กรรมการผู้อ�านวยการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 Manila	Water	Company	Inc.

2541	-	2552	 กรรมการผู้อ�านวยการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 Globe	Telecom	Inc.

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี
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นายธีร์ สีอัมพรโรจน ์
อายุ 44 ปี

• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่      	 1	ตุลาคม	2561

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโท	Management	Science	and	Engineering		Stanford	

University,	สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification		Program	(DCP)257/2561

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	113/2557

•	 สัมมนาของบริษัท	ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์	2563	เรื่อง	มาตรฐาน

รายงานการทางการเงิน	TFRS9,	TFRS15	และ	TFRS16		

จ�านวนชั่วโมง	CPD	:	7	ชั่วโมง

•	 สัมมนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน		

(วตท.30)

ตำาแหน่งในบริษัท
2561	–	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2560	-	2561	 รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2559	-	2560		 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	

	 บจ.	เดอะมอลล์กรุ�ป

2556	-	2559	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	

	 บมจ.	ไทย	โซล่าร์	เอ็นเนอร์ยี่

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
-ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

นายเอนก พนาอภิชน 
อายุ 55 ปี

• กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 21	มกราคม	2562

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	 1	ปี	11		เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจ,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	111/2551

ตำาแหน่งในบริษัท
2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอร์วิส

2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการบริหาร	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	

	 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	กรรมการ	

	 พัฒนาธุรกิจใหม	่บมจ.	ไทยคม

2562	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	

	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน,	กรรมการทบทวน	

	 กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์

2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหาร	 บมจ.	ไทยคม

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บมจ.	ไทยคม

2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	 บมจ.	ไทยคม

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บจก.	ไฮ	ช็อปปิ้ง

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บจก.	อินทัช	มีเดีย	

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บจก.	ทัชทีวี

2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บจก.	ไฮ	ช็อปปิ้ง	ทีวี

2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	

	 บจก.	ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส	์แอนด์	เซอร์วิส

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 148

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม 
อายุ 50 ปี

• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่      	 16	กรกฎาคม	2558	

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 0.0001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโท	 Psychology	Counseling	Services		Rider	University		

รัฐนิวเจอร์ซี,		สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification		Program	(DCP)	244/2560

•	 หลักสูตร	Board	Nomination	and			Compensation	Program	

(BNCP)	9/2562	

•	 หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	21/2564

ตำาแหน่งในบริษัท
2564	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บจก.	โคนิเคิล

2559	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากร	

	 บุคคลกลุ่มอินทัช	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์

2558	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอร์วิส

2556	-	2558	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิิบัติการ		

	 บมจ.	แม็คกรุ�ป

2554	-	2556	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล		

	 บมจ.	พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	

2550	-	2554		 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 บจ.	เซ็นทรัล	วัตสัน	(ประเทศไทย)

2547	-	2550	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 บจ.	ไมโครซอฟท	์(ประเทศไทย)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
-ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 149

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



นายชวิน ชัยวัชราภรณ ์
อายุ 48 ปี

• เลขานุการบริษัทและหัวหน้าหน่วยงานกำากับดูแล 
กิจการองค์กร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที	่ 3	มกราคม	2556

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโท	กฎหมาย,	มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย,	สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	C-Seminar-Anti	Corruption,	Seminar	1/2559

•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee		

(RCC	19/2557)

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	192/2557)

•	 หลักสูตร	Company	and	Board	Reporting	Program	(CRP	

6/2556,	BRP	11/2556)

•	 หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต	ส�าหรับผู้บริหาร	(ACEP	10/2557)

•	 หลักสูตรผู้ปฏิิบัติงานเลขานุการ	บริษัท	(FPCS	29/2557)

•	 หลักสูตรเลขานุการบริษัท	(CSP)	รุ่น	51/2556

ตำาแหน่งในบริษัท
2562	–	ปัจจุบัน	 หัวหน้าหน่วยงานก�ากับดูแลกิจการองค์กร	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2556	-	ปัจจุบัน	 เลขานุการบริษัท	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2553	-	2556	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2546	-	2553	 Associate	 บจ.	ฮันตัน	แอนด	์วิลเลี่ยม

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
-ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

นางสุวิมล กุลาเลิศ 
อายุ 60 ปี

• หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที	่ 1	มกราคม	2542

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 0.0012

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโท	MBA	Track	Management	Information		System,	

Oklahoma	City	University,	สหรัฐอเมริกา

•	 คุณวุฒิทางวิชาชีพ		

-	 Certified		Public		Accountant	(2528)	

-	 Certified	Internal		Auditor	(2543)	

-	 Certificate	in	Risk	Management	Assurance	(2556)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification		Program	(DCP)	รุน่	136/2553

ตำาแหน่งในบริษัท
2542	-	ปัจจุบัน	 หัวหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

		 บมจ.	แอดวานซ	์อินโฟร	์เซอร์วิส	

2542	-	ปัจจุบัน	 วิทยากรด้านตรวจสอบภายใน	ระบบการควบคุม	

	 ภายใน	และการบริหารความเสี่ยง	

	 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2552	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษด้านตรวจสอบภายใน	

		 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
-ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร 
อายุ 45 ปี

• หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำากับดูแล 
การปฏิบัติงาน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที	่ 1	เมษายน	2556

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 0.0003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโท		Technology	Management,		Washington	State	

University,	สหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาโท		การเงิน			จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-

ตำาแหน่งในบริษัท
2560	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ	์

	 และก�ากับดูแลการปฏิิบัติงาน	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2558	-	2560	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	ส่วนงานนักลงทุน	

	 สัมพันธ์และก�ากับดูแลการปฏิิบัติงาน	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2556	-	2558	 ผู้อ�านวยการส�านักนักลงทุนสัมพันธ	์

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2554	-	2556	 รักษาการผู้อ�านวยการส�านักลงทุนสัมพันธ์	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

2551	-	2554	 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
-ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

นายเตชะหัทย์ เหมะกุล 
อายุ 46 ปี

• หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที	่ 1	มกราคม	2558

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
•	 ปริญญาโท		บริหารธุรกิจ,	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	2019

•	 สัมมนาของบริษัท	ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์	2563	เรื่อง	มาตรฐาน

รายงานการทางการเงิน	TFRS9	,	TFRS15	และ	TFRS16		

จ�านวนชั่วโมง	CPD	:	7	ชั่วโมง

•	 สัมมนาของบริษัท	NYC	Management	Co.,	Ltd.	2563		

เรื่องปัญหาหัก	ณ	ที่จ่ายปี	63	และ	e-witholding	tax		

จ�านวนชั่วโมง	CPD	:	7	ชั่วโมง

ตำาแหน่งในบริษัท
2558	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าฝ่ายงานบัญช	ี

	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
-ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10 ปี ที่ผ่านมา	 ไม่มี

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 150

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพัฒนา 
ความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา 
และกำากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร
นายแอเลน ลิว ยง เคียง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 

หัวหน้าคณะผู้บริหาร 
ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์  
(รักษาการ)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านการเงิน

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์

กรรมการผู้อำานวยการ/หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านปฏับติการ 
นายฮุย เว็ง ชอง

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านทรัพยากรบุคคล

นางสาวกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม

หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

นางสุวิมล กุลาเลิศ

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกำากับความเสี่ยง

สายงานบริหาร
กลุ่มลูกค้าท่ัวไป

สายงานบริหาร
กลุ่มลูกค้าองค์กร

สายงานบริหาร 
เทคโนโลยี

สายงานบริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยธุรกิจพัฒนา
ธุรกิจใหม่

หน่วยธุรกิจบริหารลูกค้า 
และการบริการใหม่

หน่วยธุรกิจ 
ปฏิบัติการภูมิภาค

ฝ่ายงานบริหารธุรกิจ 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
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ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา 
และกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

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	

รายละเอียดปรากฏิตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

2)	 นายประสัณห์	เชื้อพานิช	นายไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย	นายเฆราร์โด	ซี	อลบาซา	จูเนียร์	นางสาวจีน	โล	เงี้ยบ	จง	และ	นายเอนก	พนาอภิชน	เป็นกรรมการท่ีมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	รายละเอียดปรากฎตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

3)	 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ที่	https://advanc-th.listedcompany.com/misc/cg/20171122-advanc-qualification-independent-th.pdf		โดยเอไอเอสก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มข้นกว่าที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	

และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย ประจ�าปี 2563

รายชื่อ

ADVANC AWN DPC ADC ACC AMP AMC SBN AIN WDS MMT FXL ABN ADD CSL TMC YPC ADV LDI
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1. นายกานต์	ตระกูลฮุน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. นายเอนก	พนาอภิชน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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) 3,863 20,177 126,554 111,613 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

14.	นางสาวกานติมา	เลอเลิศยุติธรรม 4,246 20,945 73,254 56,555 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

15.	นายเตชะหัทย์	เหมะกุล	2)

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

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

หมายเหตุ		 1)	ด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษาโดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	-	31	ธันวาคม	2563	
2)	หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

ข้อมูล ณ 31  ธันวาคม 2563
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ข้อมูลสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

รายชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่จัดประชุม 1)

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา 
และกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพัฒนาความเป็น
ผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน

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	จูเนียร	์ 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�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	นับรวมถึงเข้าร่วมด้วยการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์และผ่านวิดีโอ	
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ผู้บริหาร

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เอไอเอส 
ก�าหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท ดังรายช่ือต่อไปน้ี

1. นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร

 ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
2. นายฮุย เว็ง ชอง กรรมการผู้อ�านวยการ หัวหน้า 

คณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
3. นายธีร์  สีอัมพรโรจน์ หวัหน้าคณะผูบ้ริหารด้านการเงิน
4. นางสาวกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหาร

ด้านทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ 
และผู้บริหาร
เอไอเอสมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ โดยสอดคล้อง 
กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและ
บริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะค�านึงถึงความ
เป็นธรรมและเหมาะสมส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดย
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน 

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่ 
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณา
นอกจากนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนทีก่ลา่วไวข้า้งตน้แลว้ จะมกีารน�าผลส�ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา

ท้ังน้ี ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
พัฒนาความเป็นผู ้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนจะน�าเข้าเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นเพื่อ 
ขออนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินส�าหรบัประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการ
ที่ ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 6 ราย รวมจ�านวนเงิน 28.42 ล้านบาท โดยจ่าย
จากผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการแต่ละท่าน และมีการพิจารณาจัดสรร 
ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ซ่ึงได้รับอนุมัติ 
จากท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าป ี2563 เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี ้นโยบายการ
จา่ยคา่ตอบแทนดงักลา่ว บรษิทัใชห้ลักเกณฑเ์ดิมตัง้แตป่ ี2558 และคา่ตอบแทน
ที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงิน อันประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน  
ค่าเบ้ียประชุมและโบนัส

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจ�าปี 2563

กรรมการ
ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส

คณะกรรมการ

• ประธานกรรมการบริษัท 300,000 x √

• กรรมการ 75,000 25,000 √

คณะกรรมการตรวจสอบและกำากับ 
ความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร

• ประธานกรรมการ 25,000 25,000 √

• กรรมการ x 25,000 √

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

• ประธานกรรมการ 10,000 25,000 √

• กรรมการ x 25,000 √

หมายเหตุ	:	

1)	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	/	พนักงานของบริษัท	หรอืของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มีสิทธิได้รับ	

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ	หรอืกรรมการชุดย่อย

2)	 ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	หรือเบี้ยประชุม	ในฐานะประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 155

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลท่ี ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจ�านวน 6 ราย ในปี 2563 มีดังน้ี

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท)

โบนัส 
(บาท) ค่าตอบแทนอื่นๆ

นายกานต์		ตระกูลฮุน - กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่า

ตอบแทน

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

นายสมประสงค์	บุณยะชัย - รองประธานกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

900,000 600,000 2,253,600 -

นายไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย - กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง

- กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ

1,200,000 1,125,000 3,160,000 -

นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์ - กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ

- กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง

1,020,000 1,075,000 2,299,000 -

นายประสัณห์	เชื้อพานิช - กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง

1,020,000 800,000 2,299,000 -

นายเฆราร์โด	ซี	อบลาซา	จูเนียร์ - กรรมการอิสระ

- กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน

- กรรมการบริหาร

900,000 750,000 2,263,600 -

รวม1) 8,640,000 4,350,000 15,435,200 -

หมายเหตุ	

1)	 ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฎตามตารางข้างต้นเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในปี	2563	รวมถึงโบนัสจากผลปฏิิบัติงานระหว่างปี	2563	ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์	2564	ด้วย

2)	 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ	คือ	ค่าเบี้ยเล้ียงซึ่งกรรมการได้รับจากการเดินทางไปปฏิิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทน
ความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท และตอบแทนผลงาน 
ที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนได้ท�าการ
ทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี โดยการก�าหนด
ระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังน้ี

การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
• ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลส�าเร็จของเป้าหมาย

ตามกลยุทธ์ของบริษัท
• การประเมนิผลการปฏิบัตงิานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวช้ีวัดความส�าเร็จในการ

ด�าเนินงาน (Balanced Scorecard) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดทางด้านผล
ตอบแทนทางการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้
และเติบโต

การบริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือ
หุ้น
• การคัดเลอืกระบบการวัดผลการปฏิบัตงิานทีเ่หมาะสมกบัแผนการด�าเนนิงาน

ของบริษัทท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษัท และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น

• การสร้างความมั่นใจว่าตัวช้ีวัดความส�าเร็จที่ต้ังขึน้ มีความเหมาะสมกับ
ขดีความสามารถในการด�าเนินงานของบรษิัท เป้าหมายของบริษัท และระดับ
ผลการปฏิบัติงานท่ีมากข้ึน

การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้
• การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ ่มธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง

เพื่อท�าให้เกิดความม่ันใจว่าบริษัทสามารถท่ีจะดึงดูด และรักษาพนักงานท่ีดี 
มีฝีมือ ให้มาท�างาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเน่ือง

• การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมี 
นัยส�าคัญ ส�าหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
ค่าตอบแทนซ่ึงจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ดังน้ี

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่

เงินเดือน ผลประโยชน์

+
ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน

โบนัสตามผลงาน ค่าตอบแทนระยะยาว

เงินเดือน
ระดับของค่าตอบแทนท่ี ได ้ รับ เป ็นไปตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตาม 
ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความช�านาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งท�าการ
จ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี จากการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

ผลประโยชน์อื่นและผลประโยชน์พิเศษ
วัตถุประสงค ์หลักของการให ้ผลประโยชน ์อื่น และผลประโยชน ์พิเศษ  
คือการสร้างความมัน่คงปลอดภยัให้กบัพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงาน
สูงอายุ ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชวิีต โดยกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
ในตลาดแรงงาน และตามท่ีกฎหมายก�าหนด

โบนัสตามผลงาน
เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความส�าเร็จของผลงานในระยะส้ัน เมื่อเทียบ 
กับแผนงานประจ�าปีที่ได้ก�าหนดไว้ โดยเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน
ในธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง เงินโบนสัตามผลงานน้ีจะผกูกบัดชันชีีวั้ดความส�าเร็จ (KPI) 
ประจ�าปี ซ่ึงเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน�้าหนักตาม
ความส�าคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ
บริษัทและของพนักงานรายบุคคล 

ค่าตอบแทนระยะยาว
ค่าตอบแทนระยะยาว เป็นรูปแบบค่าตอบแทนท่ีส่งเสริมการสร้างการเติบโต 
ของธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการรักษาต�าแหน่ง
ผูบ้ริหารทีส่�าคญัโดยเน้นให้เกิดผลประกอบการทีด่ขีองบริษัทและมกีารตดัสินใจ
ทางธุรกิจท่ีค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น การให้ผลตอบแทนจะพิจารณา
จากมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท(Economic Profit) มูลค่าผลตอบแทนต่อ 
ผู้ถือหุ้นทั้งในเชิงมูลค่ารวม (Absolute total shareholder return) และมูลค่า 
ในเชงิเปรียบเทยีบ (Relative total shareholder return)การค�านวณผลตอบแทน
จะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานในกรอบเวลา 3 ปี และทยอยจ่ายผลตอบ 
แทนออกไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนอาจมีการเรียกคืนหรืองดจ่าย 
(Clawback policy) ในกรณีที่มีการกระท�าผิดทางวินัยการลาออกหรือการ
เลิกจ้าง
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การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

CEO ผู้บริหาร พนักงานทุก
คน รูปแบบการจ่าย จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการค่าตอบแทน

เงินเดือน (Base Salary) / / / เงินสด แก่พนักงานทุกคน จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และตอบแทนการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามต�าแหน่งงาน

ผลประโยชน์ (benefits) / / / กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ประกันภัยและประกันชีวิต

สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน

เงินโบนัสตามผลงาน
(Performance Bonus)

/ / / เงินสด แก่พนักงานทุกคน เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความส�าเร็จของผลงานที่ได้ก�าหนดไว้ประจ�าแต่ละปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและ
หุ้น (Value-Sharing Cash/
Equity)

 / / เงินสด แก่ผู้บริหาร

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญแก ่
ผู้บริหาร

ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจ
ของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เพ่ือเป็นแรงเสริม
ให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโตท่ีย่ังยืน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�านวน 4 ราย เท่ากับ 74.96* ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสตามผลงาน กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ 
*ค่าตอบแทน 74.96 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนคุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
บริษัทได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (Performance Share Plan) ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารเป็นจ�านวน 5 คร้ัง ในระหว่างปี 2556 – 2560 โดยผู้บริหารตามค�านิยาม
ของส�านักงาน กลต. ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญมีรายช่ือและจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับดังต่อไปนี้ 

ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % ปี 2556 % รวม

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

2. นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร จ�านวน 44,300 3.1 30,200 3.65 30,174 3.46 27,116 3.99 19,864 4.90 151,654

3. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม จ�านวน 44,300 3.1 33,200 4.01 0 n/a 0 n/a 0 n/a 77,500

หมายเหตุ	:	%	เป็นสัดส่วนของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีออกทั้งหมด

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 158

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ นายเอนก พนาอภิชน นายฮุย เว็ง ชอง กรรมการ 
สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึง และก�าหนดนโยบายให้มีจ�านวนกรรมการที่เป็นไปตามสัดส่วน
อย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีอ�านาจควบคุม (Controlling 
shareholders) โดยมีขอบเขตหน้าท่ีดังน้ี
1. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ

ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท และ
ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท
และผู้ถือหุ้น

3. พิจารณาอนุมตัริายการทีส่�าคญั เช่น โครงการลงทนุธรุกจิใหม่ การซ้ือขาย
ทรัพย์สิน ฯลฯ และการด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด

4. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

5. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่าง

สม�่าเสมอ และก�าหนดค่าตอบแทน
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. ด�าเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และ

การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธภิาพ
และประสิทธผิล การบริหารจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และ
การติดตามผล

8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัท

9. ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. รายงานความรบัผิดชอบของตนในการจดัท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดง

ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมใน
เร่ืองส�าคัญๆ ตามนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสงวนสิทธิเร่ืองท่ีเป็นอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องท่ีมีความส�าคัญไว้เป็นอ�านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อ เอไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายท่ีเกินกว่าวงเงินท่ีคณะกรรมการ

ชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้

- การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายเงินลงทุน
- นโยบายที่ส�าคัญ
- การตกลงเข้าท�าสัญญาที่ส�าคัญ
- การฟ้องร้อง และด�าเนินคดีท่ีส�าคัญ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของเอไอเอส ท้ังนี้ ในการก�ากับดูแล กรรมการ 
จะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางธุรกิจ และปฏิบัติในส่ิงที่ตนเองเช่ือ 
อย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเอไอเอสและผู ้ถือหุ ้น ขณะที่ 
ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการน�ากลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของเอไอเอส 
ไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจ�าวันและ 
ธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีอ�านาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

การแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยต้องไม่เป็นบคุคลเดยีวกัน 
เพือ่ให้มีการถ่วงดุลอ�านาจที่เหมาะสม
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บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท
• ท�าหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือ

หุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทก�าหนดวาระการ

ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
• สนันสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒธรรม

องค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• สนันสนุนให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ

ระหว่างการประชุม
• เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

• ก�าหนดและจัดท�าวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณ
และตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานประจ�าปีเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบ
ประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความ
ก้าวหน้าเป็นประจ�า

• บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจของบริษัท

• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทาง
กลยุทธ์ของบริษัท

• เสริมสร้างศักยภาพและรักษาทีมผู้บริหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิผล 
ตลอดจนระบุและสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ เพื่อให้การสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

• ท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายก�าหนด
และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอสิระ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบญัชี
รวมถึงการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติการแต่งต้ัง
เลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงพิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายจัดการ
และผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับรายงานทางการเงิน หรือมี
ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

3. ประชมุร่วมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง

4. พจิารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี
จากส�านักงานสอบบัญชีเดียวกัน

5. สอบทานให้บริษัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการ
ปฏบิติังาน ความดคีวามชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึ
ประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
เพื่อสอบทานถึงข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ

6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงาน
ตรวจสอบภายในประจ�าปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชี

7. จัดให ้มีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดย
ผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุก 5 ปี (Independent
Quality Assessment Review)

8. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management)
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการ
ก�ากับดูแลความเส่ียงของบริษัทในภาพรวม โดยด�าเนินการดังต่อไปน้ี
(ก) กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์กร

(Enterprise Risk Management Framework) ท่ีส�าคัญได้แก่ 
นโยบาย ระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถ
ในการรับความเส่ียง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของ 
ผลการปฏบัิตงิานทีย่อมรบัได้ (Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบาย 
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัท

(ข) กลั่นกรองและให้ค�าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแล
ความเส่ียงในภาพรวม ให้มีการประเมนิ ตดิตาม และรายงานความเสีย่ง  
รวมทั้งให้มีการควบคุมความเส่ียงที่เหมาะสม โดยให้ความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

(ค) ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการน�าความเสี่ยงไปบริหาร 
ในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทพฒันาไปสู่ความย่ังยืนถาวร โดยการก�ากบั
ดูแลให้การด�าเนินงานและความเส่ียงของบริษัทสอดคล้องกัน รวมทั้ง
ให้พิจารณาความเส่ียงต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เก่ียวข้องให้ครบถ้วน
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9. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับธรุกจิของบริษัท

10. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดแูล  
ทั้งน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท

11. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�า
ผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณา 
ผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส อกีทัง้เป็นช่องทางหนึง่ของบริษทัใน
การรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�าผิด  
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการ 
จัดท�าและปรับปรุงแก้ ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�าผิด
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

12. ก�ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการ
คอร์รัปช่ัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย
และจริยธรรมท่ีก�าหนดไว้

13. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงโดยเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงาน

ทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ

ประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงโดยภาพรวมของบริษัท
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง  

และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง
แต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเส่ียงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอืน่ท่ีเหน็ว่าผู้ถือหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขต
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

14. ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เก่ียวกับ
พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรอื บุคคล ซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเส่ียงรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชี 
ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

15. รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัความเส่ียง  
และเสนอข้อเสนอแนะท่ีจ�าเป็นให้คณะกรรมการบรษิัททราบอย่างน้อยปีละ 
4 คร้ัง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเส่ียง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ 
ซ่ึงอาจมผีลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง รายงานต่อ 
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบ

ควบคุมภายใน

(3) การฝ ่าฝ ืนกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�านั้น
ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับความเส่ียง มีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่า
เก่ียวข้องจ�าเป็น

17. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อ�านาจ หน้าที่  ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเส่ียง มีอ�านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ เพื่อให้ความเหน็ หรือค�าแนะน�า เพื่อสนบัสนุนการปฏบัิตงิาน 
ตามความจ�าเป็น

18. พิจารณาประเมนิผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเส่ียง ด้วยตนเองทัง้ในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบคุคลเป็นประจ�า
ทุกปี

19. พิจารณาสอบทานของกฎบัตรนีเ้ป็นประจ�าทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงหากมีความจ�าเป็น

20. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน
1. ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสม ท้ังที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 

ของกรรมการ  กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในแต่ละปี  
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม 
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2. จดัท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติและ/หรือน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาอนุมตัจ่ิายเงินโบนสัประจ�าปีตามผลตัวช้ีวัดการปฏิบตังิานและ
พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�าปี

4. พิจารณาและอนมุติัโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive 
Plan) รวมถึงแนวทางปฎิบัติต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง

5. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อก�าหนดเงินโบนัส
ประจ�าปี การปรับข้ึนเงินเดือนประจ�าปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long 
Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมท้ัง
ผู้บริหารระดับสูงซ่ึงรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว

6. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจ�าปีให้กับกรรมการของบริษัท
7. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และ

วัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประเมินและก�าหนดผู้สืบทอด

ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่ง
รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดังกล่าว และรายงานแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็น
ประจ�าทุกปี

9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดท�านโยบายแผนการสืบทอด
ต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษทั รวมท้ังผู้บริหาร
ระดับสูงซ่ึงรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดังกล่าว

10. ท�าหน้าท่ีดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและผู้บริหารระดับสูง

11. ว่าจ้างทีป่รึกษาหรือบคุคลทีมี่ความเป็นอสิระ เพื่อให้ความเหน็หรอืค�าแนะน�า
ตามความจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการพัฒนาความเป็นผู้น�า

12. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้ค�าชี้แจงตอบค�าถามใดๆ เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็น
ประจ�า รวมทั้งประเด็นส�าคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ

15. มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมา
ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรอืให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

16. ด�าเนนิการอืน่ๆ ใดหรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
1. ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัท
2. ก�ากับดแูลการปฏิบัตติามนโยบายการก�ากับดแูลกจิการของบริษัท พิจารณา

ทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบริษทั ทุกๆ ปี รวมทัง้เสนอปรับปรุง
แก้ ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา

3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลท่ี
เหมาะสมท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน
1. พิจารณานโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมายการด�าเนนิงาน และงบประมาณท่ีเพียง

พอ ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความย่ังยืน  เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. เสนอประเด็นส�าคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท อันเกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนา 
สู่ความย่ังยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนา 
สู่ความย่ังยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้

4. ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอันเกี่ยวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความย่ังยืน

5. รายงานผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความย่ังยืนต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท

6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู ่ความยั่งยืน  
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7. ก�ากับดูแลปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
8. การปฏิบัติอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร
1. ก�าหนดทศิทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธรุกิจ และงบประมาณ

ประจ�าปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. บริหารการด�าเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายท่ีได้วางไว้
3. ก�ากบัและติดตามผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงาน

ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจ�า
ทุกเดือน

4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่าย

เงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและจ�าหน่าย 

ทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน  
การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายใน
ขอบเขตอ�านาจท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเร่ืองท่ีต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการชุดย่อยอ่ืนเป็นผู้ด�าเนินการไว้แล้ว

8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคล
หน่ึงมีอ�านาจในการด�าเนินการในเร่ืองใด เร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองตาม
ท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของ
คณะกรรมการบริหารและ/หรอืการมอบอ�านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ
ของบริษัท และตามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานก�ากับ
ดูแลที่เก่ียวข้อง 

9. ว่าจ้างทีป่รึกษาหรือบคุคลทีมี่ความเป็นอสิระ เพื่อให้ความเหน็หรอืค�าแนะน�า
ตามความจ�าเป็น

10. มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องของบริษัทมา
ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องตามท่ีจ�าเป็น

11. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาสในวาระการรายงานของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

12. ประเมินผลการปฏบิตังิานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร
เป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงอาจท�าพร้อมกับการประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ

13. ด�าเนนิการอืน่ๆ ใด หรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ ตามทีค่ณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ 
1. คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก 

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งต้ังหรือเสนอขออนุมัติแต่งต้ังต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของ
บริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ พิจารณาองค์ประกอบความ
เหมาะรวมประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการท้ังปัจจุบันและอนาคต, 
ความหลากหลาย ในเร่ืองเพศ อายุ และประสบการณ์, ประวัติการกระท�า
ผิดทางกฎหมาย, องค์ประกอบของความเป็นอิสระ, ทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจ, และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปรียบ
เทียบกับทิศทางในการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดท�าเป็น
ตาราง Board Skill Matrix เพื่อก�าหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
ที่ต้องการเป็นประจ�าทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา
และก�ากับดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายจากที่มาในการ
เสนอช่ือ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบรษิัท, การเสนอช่ือบุคคล 
โดยผูถ้อืหุน้, บริษัททีป่รึกษาภายนอก, และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซ่ึง 
รวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการ
ประชมุ และการสนบัสนุนในกจิกรรมของคณะกรรมการบริษทั โดยหากเป็น 
กรรมการอสิระ จะพิจารณาถึงความเป็นอสิระของกรรมการท่านดงักล่าวด้วย

4. การแต่งต้ังกรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคับบริษทัและข้อก�าหนดของกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และด�าเนินการโดยผ่าน 
คณะกรรมการสรรหาและก�ากบัดแูลกจิการ โดยหลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือก
ตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

(1) ผู้ถือหุ ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีถือ คือ หน่ึงหุ ้น 
เท่ากับหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้ง 
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ ในกรณีท่ีเลือกต้ัง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการ 
เลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ 
ในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกต้ัง
ในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระ 
ออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งต้ังบุคคล
เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ�านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่

ทั้งน้ี เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ 
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันส้ินสุด
รอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของเอไอเอส โดยในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อ 
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
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การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
สรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงจัดท�าแผน 
การสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) โดยมีหลักในการพิจารณาจาก 
ผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอกองค์กร  และอาจพิจารณาว่าจ้างทีป่รึกษา
อิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว

แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) รองรับผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกงานขึ้นไป โดยมีการระบุผู้ท่ีจะท�าหน้าที่แทน พร้อมท้ัง
จัดให้มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรในล�าดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการข้ึนไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวด้วย 

เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า
และก�าหนดค่าตอบแทนได้น�าเสนอแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

วาระการดำารงตำาแหน่ง

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
(1) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท 

ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออก
จากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการ 
ที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจ�านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 
1 ใน 3 โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง
และกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งใหม่อีกได้  

(2) กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบ
วาระออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 

ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่ง 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสีย่ง
(1) คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือก

กลับเข้ามาใหม่ได้ ท้ังน้ี ส�าหรับผู้ที่ได้ด�ารงต�าแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา  
9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระ
ของกรรมการท่านนั้นเป็นประจ�าทุกปี

(2) กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออก 
ต่อประธานกรรมการบริษัท โดยจะมีผลต้ังแต่วันท่ีใบลาออกมาถึงท่ีบริษัท 
ท้ังนี้ การพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
กรรมการท่ีลาออก ก�าหนดให้ด�ารงต�าแหน่งเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีมาปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่
วันท่ีกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงคนนั้นลาออก 

 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงพ้นจากต�าแหน่ง 
 ท้ังคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม 
 กฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสีย่งทีพ้่นจากต�าแหน่ง 
 ยังคงต้องอยู่รักษาการในต�าแหน่งเพียงเท่าท่ีจ�าเป็นจนกว่าคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 
(1) ให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีวาระอยู่ในต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่ง

ของกรรมการ และกรรมการชดุย่อยอืน่ๆ ซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้

(2) นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอื่นๆ พ้นจาก
ต�าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย หรือ 
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

บุคลากร

ส�าหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีการบันทึกค่าตอบแทนรวมของบุคลากร 
ประกอบด้วยเงินเดือนโบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวนทั้งส้ิน 
8,445 ล้านบาท โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อย มพีนักงาน
ทัง้ส้ิน 14,103  คน (รวมพนักงานสัญญาจ้าง) โดยมีสัดส่วนพนกังานท่ีเข้าร่วม
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพคิดเป็นร้อยละ 52.43 ต่อจ�านวนพนักงานทั้งหมด โดย
สามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังน้ี 

สายงานหลัก จำานวนพนักงาน

สายงานปฏิบัติการภูมิภาค 3,382

สายงานลูกค้าสัมพันธ์ 3,155

สายงานเทคโนโลยีโครงข่าย 
และสารสนเทศ

2,306

สายงานลูกค้าทั่วไป 1,850

สายงานลูกค้าองค์กร 2,020

สายงานธุรกิจฟิกซ์บรอดแบรนด์ 441

สายงานการเงิน 408

สายงานทรัพยากรบุคคล 239

สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่ 109

สายงานอื่นๆ 193

รวม 14,103
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บริษัทและบริษัทย่อย มีแนวทางการสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดย
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าทั้งไทยและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเดินสาย
แนะน�าองค์กร เปิดโอกาสให้นักศกึษาทีมี่ความสามารถเฉพาะทางเข้ามาร่วมงาน 
กับเอไอเอสเพื่อผลักดันแนวคิดและธุรกิจใหม่ๆ และเพื่อรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ เอไอเอสให้ความส�าคัญกับการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ
ส�าหรับกลุ่มบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยพนักงานจ�าเป็นที่จะได้รับค�าแนะน�าจาก
หัวหน้างานและก�าหนดเคร่ืองมือที่ช่วยพัฒนาบุคลากรกลุ่มนั้นเพื่อให้เข้ากับ 
“AIS career framework” 

การพัฒนาบุคลากร
ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร เอไอเอสได้จัดให้มีส ่วนงาน เอไอเอส  
อะคาเดม่ี (AIS Academy) และ Technical Knowledge Management 
(“TKM”) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ท้ังในรูปแบบออนไลน์ 
(LearnDi platform) และออฟไลน์ (Conventional Classroom) รวมไป
ถึงการส่งเสริมการอ่านของพนักงานผ่าน (ReadDi platform) โดยมีการ
ปรับกลยุทธ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดทั้งปี โดยเน้นการ Reskill และ Up-skill 
บุคลากรภายในองค์กร ดังน้ี 1. จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย 
(i.e. RPA, 5G, ISO 22301: Business Continuity Management System 
(“BCMS”)) เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทและพัฒนาขีดความสามารถ 
ใหม่ๆ (New Abilities) ของพนักงาน 2. ก�าหนดให้พนักงานมีแผนการ
พัฒนาตัวเอง 3. ก�าหนดแผนการพัฒนาผู้น�าในต�าแหน่งที่ส�าคัญๆ 4. ร่วม
มือกับองค์กรภายนอกพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อยกระดับความรู้และพัฒนา
ทักษะ (i.e. หลักสูตร 5G แบบ Technical & Non-technical) รวมไปถึง

พัฒนามาตรฐานการท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (i.e. ISO 27001: 
2013 - Information Security Management System) 5. ก�าหนดให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน ชัดเจนและเช่ือถือได้ 
ทั้งนี้ ข้อมูล “การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม” สามารถศึกษาได้จาก
รายงานการพัฒนาความย่ังยืนปี 2563

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทก�าหนดให้มีนโยบายด้านค่าตอบแทน
ที่ชัดเจนต้ังแต่ระดับกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับ 
ผลการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทมีการพิจารณา 
จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานและสามารถ
แข่งขันได้ภายในอุตสาหกรรม นอกจากน้ี บริษัทได้จดัให้มีสวัสดกิารแก่กรรมการ  
ผู ้บริหารและพนักงาน อาทิเช่น ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เงินช่วยเหลือ 
กรณีพิธีศพ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ เป็นต้น

การสื่อสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทได้ส ่งเสริมให้พนักงานทุกระดับช้ันมีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน ผ่านการสื่อสารและส่งเสริมให้มีความเป็นธรรมภายในองค์กร   
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบส่ือสารภายในท่ีมีคุณภาพ
และมีช่องทาง (i.e. MS Team) เพียงพอต่อการเข้าถงึ ส่ือสารของพนกังานทุก
ระดับ อาทิเช่น AIS DiGi, Pod Cast, สารถึงพนักงาน “From the Desk of 
CEO”, help me please รวมไปถึงการสื่อสารข้อมูลผ่านทาง SMS อีเมล์ หรือ
ตัวแทนการส่ือสารข้อมูล (People Champion) ของแต่ละหน่วยงาน  เป็นต้น

เลขานุการบริษัท	คือ นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการในการปฎิบัติตามกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการประสาน
งานให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการตลอดจนปฎิบัติหน้าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
ได้อย่างถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิิบัติงาน คือ นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร 
ซ่ึงมีหน้าที่ก�ากับดูแลในฐานะบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายบริษัท
มหาชนจ�ากัด

ทั้ งนี้ ข ้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท และหัวหน ้า 
หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฎตามหัวข้อประวัติกรรมการ 
และผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัทและบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังน้ี

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท) 1,714,000

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ�าปีและค่าสอบทานงบการ
เงินรวมรายไตรมาสของบริษัท (บาท)

712,000

รวม	(บาท) 2,426,000

ค่าสอบบัญชีปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็น 
ค่าสอบทานมูลค่าใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ ้นสามัญ คร้ังที่ 5 จ�านวน  
30,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) 
จ�านวน 195,002 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท) 8,913,900

จ�านวนบริษัทย่อย	(บริษัท)	 18

*ระหว่างปี	2563	มีการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยช่ือ	บริษัท	แอดวานซ์	ดาต้าเน็ทเวอร์ค	คอมมิวนิเคช่ันส์	จ�ากัด	

(ADC)	และมีการจัดต้ังบริษัท	เลิร์นดิ	จ�ากัด	จึงมีค่าสอบบัญชี	18	บริษัท

 ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอืน่ (Non-audit 
fee) ซ่ึงจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม 
และอื่นๆ รวม 961,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket 
expense) จ�านวน 491,429 บาท ให้แก่ส�านักงานสอบบญัชท่ีีผูส้อบบัญชีสังกดั  
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
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เอไอเอสสร้างระบบการควบคุมภายในขึ้นอย่างรัดกมุตามกรอบการควบคุมภายใน
แบบบรูณาการ หรือ COSO Internal Control - Integrated Framework 2013  
(COSO 2013) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the  
Treadway Commission ซ่ึงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการ  
โดยมี วัตถุประสงค ์ เพื่อช ่วยให ้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค ์ ที่ส�าคัญด้าน 
การด�าเนินงาน การรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ทีเ่กีย่วข้อง สามารถสนบัสนุนและปรบัปรุงผลการด�าเนนิงานให้ดขีึ้น และปกป้อง
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2564 
โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง  
3 ท่าน เข ้าร ่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของเอไอเอสตามแบบประเมินของส�านักงานก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ฝ ่ายจัดการจัดท�าเอกสารหลัก
ฐานของกิจกรรมการควบคุมภายในประกอบไว้แล้ว รวมถึงได้พิจารณา 
จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง สรุปได้ว่า  
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ  
5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง  
การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ การส่ือสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของเอไอเอส 
มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยเอไอเอสได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะ
ด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธภิาพ รวมท้ังบริษทัมรีะบบควบคุมภายใน 
ในเร่ืองการติดตามควบคุมดแูลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกัน

ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้ 
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความ 
ขัดแย้งและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายใน
ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
แล้วเช่นกัน 

นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในกลุ่มเอไอเอส 
ส�าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ 
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงระบุและ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ในงบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตังิาน 
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐาน 
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ 
ผู้สอบบัญชี ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่ง
เปน็ผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเส่ียงทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจ
ละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซง
การควบคุมภายใน รวมทัง้ไดท้�าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกลุม่เอไอเอส จากการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ีผูส้อบบญัชี 
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน

โดยในปี 2563 การด�าเนินกิจกรรมควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังน้ี

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

• เอไอเอสยึดม่ันในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้กำาหนด นโยบายการกำากับดูแลกิจการ ประมวลจริยธรรมธุรกิจ  
และ นโยบายต่อต้านการใหห้รือรบัสนิบนและการคอร์รปัชัน่ เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต  
ความรับผิดชอบ และด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตาม
กฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้า ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงท�าหน้าท่ี 
ก�ากบัดแูลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปช่ัน 
และมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมธรุกิจ ซึง่มปีระธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
เป็นประธาน ท�าหน้าทีร่ณรงค์ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารพนกังาน
และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพนักงาน Outsource และกลุ่มคู่ค้า อีกทั้งได้จัดให้
มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเร่ืองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ 
และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปช่ัน เป็นประจ�าทุกปี
ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และ 5 ตามล�าดับ

การควบคุมภายใน
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ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 นอกจากนี้ นับต้ังแต่ปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ นโยบายการ 
ให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�าผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (เดิมช่ือ 
“นโยบายการรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิดและการท�าทุจริต การสอบสวนและ
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล”) รวมท้ังบริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติการให้ข้อมูล
การทุจริต การกระท�าผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายดังกล่าว โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเส่ียง เพื่อก�าหนดช่องทางในการแจ้งเร่ืองร้องเรียน และเป็น 
แนวปฏบัิติในการรับแจ้งข้อมลู การเกบ็รักษาข้อมลูเป็นความลับ การคุ้มครอง
ผู้ให้ข้อมูล รวมถึงการสอบข้อเท็จจริง และการลงโทษผู้กระท�าผดิ

• คณะกรรมการบริษัท ทำาหน้าที่กำากับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่งมีความเป็นอิสระ 
จากฝ่ายจดัการ ประกอบด้วยกรรมการทีม่คีวามรู้ ความสามารถทีห่ลากหลาย  
โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมีองค์คณะที่ประกอบด้วย
กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของกรรมการ 
ทั้งคณะ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการก�ากับ
ดูแลกิจการ หน้า 130 นอกจากน้ี ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อช่วยก�ากับดแูลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการในเร่ืองการตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเส่ียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
การพัฒนาและก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผล 
การปฏบิติังานต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส รายละเอยีดสามารถศกึษา
เพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 151

• ฝ่ายจัดการกำาหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษัทท่ีเหมาะสม 
ต่อการบรรลุวัตถปุระสงค์ด้านต่างๆ ภายใต้การกำากบัดแูลของคณะกรรมการ
บริษทั โดยเน้นการสร้างสมดลุ รอบคอบ และความคล่องตวัในการปฏบัิติงาน 
สอดคล้องต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงในปัจจบุนั มีการมอบหมายอ�านาจหน้าท่ี

และความรับผิดชอบบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละ
คน การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่มีความชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน
เพื่อให้เกดิการถ่วงดลุระหว่างกนั บคุลากรทกุคนมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ
ในการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระ 
โดยมีสายการรายงานในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัความเส่ียง ท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏบิติังาน  
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมภายในบริษัท

• เอไอเอสให้ความสำาคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างย่ิง โดยกำาหนดเป็นพันธกิจ
หลักในการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเป็น FIT FUN FAIR โดยเน้น 
ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเสมือน 
เป็นเจ้าของกจิการ สร้างสรรค์วิธกีารปฏบิตังิานท่ีทนัสมัย เพื่อให้มคีวามสมดลุ 
ในชีวิตการท�างาน เป็นการจูงใจให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร  
และรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าท่ี  
เพื่อให้บริษัทเกิดความย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างเอไอเอสให้เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม ผ่านการส่ือสาร การจัดกิจกรรมและการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
ซ่ึงรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากรายงานการพัฒนาธุรกิจ 
อย่างย่ังยืน หัวข้อ “การบริหารจัดการนวัตกรรม และการสร้างนวัตกรรม 
ในองค์กร” http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/
human-capital-development หน้า 54 โดยมีหน่วยงานเอไอเอส อะคาเดมี่  
รับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการและ
สร้างความเป็นผู้น�าที่เป็นมาตรฐานท่ัวท้ังองค์กร โดยร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาชั้นน�าของโลก ในการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท 
ของบริษัท และส่งผลสูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ 
เพื่อให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรได้จัดท�า  

ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนรู้ผ่านห้องเรียน การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน 
การจดัสัมมนาทัง้ภายในและภายนอก และการสร้างบทเรียนออนไลน์ และอืน่ๆ 
อีกท้ังยังมีการก�าหนดเชิงนโยบาย ให้พนักงานและหัวหน้างานรับผิดชอบ 
ก�าหนด Individual Development Plan (IDP) ของพนักงานในทุกๆ ปี 
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน 
ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน 
โดยค�านึงถึงวัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมในการท�างาน เพื่อให้องค์กร
เป็นสถานท่ีท�างานท่ีมีความสุข เกิดการเรยีนรู้ สร้างความส�าเร็จแก่พนักงาน 
และเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร อันจะช่วยท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจ
ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

• คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายและการวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อเตรียมหาผู้สืบทอดต�าแหน่งรับมอบหมาย 
ความรับผิดชอบ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
หัวหน้าหน่วยงานธุรกิจหลัก ซ่ึงได้มีการจัดท�าแผนและกระบวนการสรรหา 
ผู้สืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญและแผนการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 
ผูบ้ริหาร รวมถึงให้ค�าแนะน�าส�าหรับผูท่ี้จะมาด�ารงต�าแหน่งนัน้  โดยว่าจ้างบริษัท
ทีป่รึกษาอสิระภายนอกเข้ามาช่วยจดัหาเคร่ืองมอืและคิดค้นกระบวนการทีเ่ป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2563 ได้จัดท�าแผนและกระบวนการสรรหา 
ผูส้บืทอดต�าแหน่งเพิ่มเตมิ ส�าหรับระดบัผู้จดัการขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อม
พนักงานในการสืบทอดต�าแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาหน้าท่ีงานท่ีมี 
ความส�าคัญ โดยเฉพาะงานพัฒนาระบบด้านวิศวกรรม และระบบสารสนเทศ
ซ่ึงมีการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกด�าเนินการ โดยได้ก�าหนดมาตรการ 
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และระบบการจัดเก็บเอกสารของการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบร่ืน
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• ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำาหนดตัวช้ีวัด
และเป้าหมายขององค์กร (Balanced Scorecard) โดยเช่ือมโยงเป้าหมาย 
กับมาตรวัดผลท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามทิศทางท่ีก�าหนด นอกจากน้ี ได้ก�าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท  
ผูบ้รหิาร พนักงานประจ�า พนักงานชัว่คราว และ Outsource โดยใหน้�้าหนักท้ัง 
ด้านปริมาณ และคุณภาพอย่างเหมาะสม ซ่ึงหัวหน้างานมีการช้ีแจงให้ 
พนักงานทราบผลการประเมนิท้ังด้านเชิงบวกและเชิงลบเพื่อปรบัปรงุการปฏิบัติ
งานให้ดย่ิีงข้ึน โดยแบ่งการประเมินผลเป็น การประเมนิการปฏบิตังิานตามเป้า
หมายงาน และการประเมนิคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบคุลากรท่ีสอดคล้อง
ตามวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงพิจารณาการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
ท้ังนี้ผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานต้องมี
การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตน

การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment)

• เอไอเอสให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง 
ท้ังในระดับองค ์กรและระดับปฏิบั ติงาน  ภายใต ้การก�ากับดูแลของ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประสานงานของหน่วยงาน 
บริหารความเส่ียง ซ่ึงรายละเอียดเพิม่เติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อ  
“การบริหารความเส่ียง” หน้า 044-049 ทั้งน้ีตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562  
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ 
ความเส่ียงท�าหน้าทีก่ล่ันกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์กร  
(Enterprise Risk Management Framework) ที่ส�าคัญได้แก่ นโยบาย  
ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการ 
รับความเสีย่ง (Risk Capacity) และช่วงความเบ่ียงเบนของผลการปฏิบติังาน
ท่ียอมรับได้ (Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหารความเส่ียงในภาพรวม 
ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียง ซ่ึงก�าหนด

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท อีกทั้ง มีหน้าท่ีกล่ันกรองและให้ค�าปรึกษา
ต่อคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลความเส่ียงในภาพรวม และประเมิน
ความเพียงพอ เหมาะสมของการน�าความเส่ียงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์ 

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

• เอไอเอสกำาหนดมาตรการควบคุมท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสม 
กับความเสี่ยงและคุณลักษณะเฉพาะขององค ์กร  โดยพิจารณาถึง 
สภาพแวดล้อม ความซับซ ้อน ลักษณะและขอบเขตการปฏิบัติงาน  
ครอบคลมุกระบวนการต่างๆ เช่น นโยบายและระเบียบวิธปีฏิบัติงานด้านการเงิน  
การจัดซ้ือ การท�ารายการระหว่างกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ  
ผูบ้ริหารและพนกังาน เป็นต้น ตลอดจนก�าหนดอ�านาจอนุมติัในการท�ารายการ
ของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภท
ที่ปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual Control) และ ระบบอัตโนมัติ (Automated 
Control) ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Control) และ เชิงตรวจหารายการ
ความเส่ียง (Detective Control) รวมถึงการแบ่งแยกหน้าท่ีงานการบันทึก
รายการ การอนุมัติให้ความเหน็ชอบ และการจดัการดแูลทรัพย์สินทีเ่ก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ต่างๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

• เอไอเอสคัดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลย ี
ทีเ่หมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้อย่างถกูต้องครบถ้วน 
และต่อเนือ่ง มคีวามปลอดภยัจากผูท้ี่ไม่เกีย่วข้อง รวมถงึมกีารจดัหา พฒันา 
และบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิด
ชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Managing Personal Data and Cyber Security Committee) 
เพื่อก�าหนดนโยบาย ทิศทาง หลักการ และกรอบของข้อก�าหนดในการ

บริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติตาม 
นโยบาย มาตรฐาน กรอบการด�าเนินงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ค�าแนะน�า  
รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดนบุกรุก ขโมย 
ท�าลาย แทรกแซงการท�างาน หรือโจรกรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ีอาจจะสร้าง
ความเสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน เพื่อปกป้องข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าให้มีความปลอดภยัสอดคล้องตามข้อก�าหนดของกฏหมาย  
โดยรายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาได้จากรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
หัวข้อ “การปกป้องระบบสารสนเทศและการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ลูกค้า” หน้า 30-45 นอกจากนี้ มีการก�าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ที่ส�าคัญ เช่น ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบฐานข้อมูล เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงาน
เฉพาะในการติดตามตรวจจับการละเมิดสิทธิ การบุกรุกเข้าระบบต่างๆ  
ด้วยเคร่ืองมือลักษณะอัตโนมัติเพื่อให้มีการติดตามได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง
การแจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม

• คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีหน้าท่ี ช้ีแจงจุดมุ่ง
หมายและวิธีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมต่างๆ ให้บุคลากรที่รับ
ผิดชอบรับทราบและนำาไปปฏิบัติ นอกจากน้ี มีการน�าหลักการควบคุม
ภายในตามแนวทางโมเดลสามด่าน (Three Lines Model) ที่เอื้อต่อ
การก�ากับดูแลและการบริหารความเส่ียงที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท มาใช้
กับทุกหน่วยงานในฐานะบทบาทในด่านท่ี 1 (First Line Roles)  
ด่านที่ 2 (Second Line Roles) และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะ
บทบาทในด่านที่ 3 (Third Line Roles) เพื่อมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ 
ลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันเวลา
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สารสนเทศและการสื่อสาร  
(information & Communication) 

• เอไอเอสใหค้วามสำาคัญตอ่สารสนเทศท่ีมคุีณภาพ เพือ่สนบัสนนุการควบคมุ
ภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูสามารถรวบรวมและประมวลข้อมลู
ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นและทันเวลารวมทัง้จัดใหม้รีะบบเทคโนโลยี
ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประมวลข้อมูล
จ�านวนมากเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการท่ีใช้ ได้ ทันเวลา และ ทันต่อการ
แข่งขัน (Big Data Analysis) โดยค�านึงถึงต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ

• เอไอเอสจัดทำารายงานข้อมูลที่สำาคัญเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อยา่งเพยีงพอสำาหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจ หรอื พจิารณากอ่นการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ัง 
จัดให้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียดตามสมควร 
และจัดเก็บเอกสารส�าคัญโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้

• เอไอเอสจัดให ้มีระบบการสื่อสารภายในบริษัทที่ มี คุณภาพ  โดยมี 
หน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบด้านการสื่อสารการก�าหนดกลยุทธ์ และ
บริหารการส่ือสารภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย  
อาทิ ช่องทาง AIS DooDi Web Portal แอปพลิเคช่ันระบบ Microsoft 
Teams การส่ือสารผ่าน SMS หรือ อีเมล์ และผ่านตัวแทนกลุ่มพนักงาน 
(People Champion)เพื่อน�าข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ
ภายใน รวมทั้งมีช่องทางพิเศษเพิ่มเติม อาทิ การจัดสถานีอุ่นใจ Podcast 
เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้ใกล้ชิดผู้บริหารผ่านระบบ AIS LearnDi 
และการจัด Town Hall ในโอกาสพิเศษผ่านกิจกรรม หรือ ถ่ายทอดสด 

ให้พนักงานทั้งองค์กรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญโดยทั่วกัน เพื่อให้ 
มีการแบ่งปันและได้รับข้อมูลที่จ�าเป็นทั่วท้ังองค์กร นอกจากนี้ ยังจัดให้มี 
ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ Board Portal และหน่วยงานเลขานุการบริษัท 
ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย

• เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึง 
บุคคลภายนอก พบเห็นการกระทำาผิดและการทำาทุจริต สามารถแจ้งข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทก�าหนดในนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต  
การกระท�าผดิ และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู หรอืแจง้ไปยังคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากับความเส่ียงที่ AuditandRiskCommittee@ais.co.th หรือ  
ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารตามทีอ่ยู่บริษทัหรอื หวัหนา้คณะผูบ้ริหารด้านทรัพยากร 
บคุคล e-mail: HR-Nokweed@ais.co.th หรือ หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบ 
ภายใน e-mail: nokweed@ais.co.th หรือ เลขานุการบริษัท ท่ี Company 
secretary@ais.co.th และ Nokweed Hotline หมายเลข 020293333 
ซ่ึงผู้แจ้งข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต 
การกระท�าผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ทั้งน้ี เอไอเอสมีการสื่อสาร 
เร่ืองราวเป็นการ์ตูนของการกระท�าผิดและการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นพร้อม 
บทลงโทษโดยไม่ได้ระบุชื่อผู้กระท�าผิด เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลของ
การกระท�าผิดและการทุจริต

• เอไอเอสจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัท และ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึง 
มีช ่องทางให ้สามารถสอบถาม เสนอแนะความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  
ต่อคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
หน้า 135 และหน้า 142

กิจกรรมการติดตามผล  
(Monitoring Activities) 

• ฝ่ายจัดการและหัวหน้างานของเอไอเอสมีหน้าท่ีกำาหนดกลไกต่างๆ ในการ
ติดตามประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เช่น การประชุมติดตาม 
การสอบทานข้อมูลที่ผิดปกติ รวมถึงการประเมินการควบคุมภายใน 
ด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ท�าหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่าง 
เป็นอิสระ และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเสี่ยงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
รวมท้ังประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธผิล
ของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส

• เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำาคัญ ฝ่ายจัดการ 
จะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และกำาหนดผู้รับผิดชอบ 
เพื่อดำาเนินการแก้ ไขอย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด
เกณฑ์ของระดับความผิดปกติท่ีฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายในต้องส่ือสารให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสีย่งทราบทนัที 
ไว้อย่างชัดเจน เช่น ประเด็นท่ีมีมูลค่าความเสียหายจ�านวนมาก กระทบ 
ต่อช่ือเสียงของบริษัท การฝ่าฝืนกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมที่ส�าคัญ หรือประเด็นที่อาจเกิดจากการทุจริต เป็นต้น โดยหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอื่นท่ี ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ติดตาม 
ความคืบหน้าการแก้ไขของฝ่ายจดัการต่อความผิดปกตท่ีิตรวจพบ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงจนกว่าจะมกีารแก้ไขเสร็จส้ิน 
การแก้ ไขเสร็จส้ิน
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การตรวจสอบภายใน
นางสุวิมล กุลาเลิศ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(Chief Audit Executive) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 โดยเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจ
ในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัทเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ได้อย่างเหมาะสม ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง

โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฎ 
ในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร หน้า 150

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับความเสี่ยง ซ่ึงก�ากับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
อย่างเป็นอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่เย่ียงมืออาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน

2. หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานทีม่คีวามอสิระ โดยปฏบัิติงานภายใต้ 
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงได้ก�าหนดภารกิจ ขอบเขต 
การปฏิบัตงิาน อ�านาจ และหน้าทีค่วามรับผิดชอบ และแนวทางการปฏบิตังิาน 
ไว้อย่างชัดเจน โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

3. หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) 
และให้ค�าปรึกษา (Consulting Service) โดยการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และ
การก�ากับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายทางธุรกิจ

4. หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัท�าแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี สอดคล้อง
กับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นไปตาม 
หลักการใช้ความเส่ียงเป็นพื้นฐาน (Risk-based approach) ท่ีมุ ่งเน้น 
ความเส่ียงส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธรุกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ของบริษัท โดยในปี 2563 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานท่ีเป็นจุดควบคุมที่ส�าคัญในเชิงป้องกัน การตรวจสอบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนเน้นบทบาทการให้ค�าปรึกษาโดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งเพิ่มคุณค่าของงานตรวจสอบ  
โดยแผนงานตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับความเส่ียง และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรายงานผลการ
ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตัติามข้อเสนอแนะทีพ่บจากการตรวจสอบ 
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง เพื่อพิจารณาอย่าง
สม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกเดือน

5. นอกจากน้ี หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง สามารถด�าเนินการตามที่คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมาย และปฏิบัติหน้าท่ีในการรับข้อร้องเรียนการกระท�าผิดและ 
การท�าทุจริตจากพนักงานภายในและบคุคลภายนอก ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลู 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามนโยบายการให้ข้อมลูการทุจริต การกระท�าผิด  
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
และก�ากับความเสี่ยงพิจารณาทุกเดือน

6. นอกเหนือจากกิจกรรมการตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในยังปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เช่น การให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการ  
ในด้านการควบคุมภายใน ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง  
ก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน
ของหัวหน้าคณะผู้บริหารงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการบั่นทอน 
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

7. หน่วยงานตรวจสอบภายในประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้
ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมทุกความเส่ียงที่มีสาระส�าคัญอย่าง
เหมาะสม 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และมีการทบทวนกฎบัตรและคู่มือ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ โดยมีการประเมินคุณภาพการ 
ตรวจสอบภายใน โดยการประเมินด้วยตนเองเป็นประจ�าทุกปี และได้รับ 
การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบ 
ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติงานเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กร 
สู่ความย่ังยืน โดยส่งเสริมให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และระบบการก�ากับดูแลท่ีดี ซ่ึงผลการประเมินรอบล่าสุดจาก 
ผูป้ระเมนิอสิระภายนอก สรุปได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของเอไอเอสได้
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานเม่ือเทียบกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายในอื่นท่ัวโลกที่เป็นมืออาชีพ

กจิกรรมตรวจสอบภายในในปีท่ีผ่านมาและแผนงานในอนาคต
1. การสนับสนุนฝ่ายจัดการนำาระบบการควบคุมภายในมาปรับใช้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
 หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมให้เอไอเอสและบริษัทย่อยมีความเข้าใจ 

และสามารถน�าระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 และ 
แนวทางโมเดลสามด่าน (Three Lines Model) มาปรับใช้อย่างจริงจัง
และมีประสิทธิผล โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)          
ร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหาแนวทางจัดการประเด็นข้อบกพร่องของระบบ 
การควบคมุภายใน เป็นการสนบัสนนุให้ฝ่ายจดัการเป็นผูต้รวจสอบการปฏบิตังิาน 
ด้วยตนเอง (Self-Business Audit) รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ได้พัฒนาเครื่องมือ โดยสร้าง Second Line Roles Website เพื่อให้ 
ฝ่ายจัดการใช้ในการตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ตามหลักการการประเมิน 
การควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment)
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2. การส่งเสรมิการตระหนักรู้ทางด้านจริยธรรมธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริต
ให้พนักงานในองค์กร

 ในปี 2563 หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนัก 
และมีความเข้าใจในเร่ืองจริยธรรมธุรกิจและความเส่ียงด้านทุจริต เพื่อให ้
ปฏบิตัตินได้สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมธรุกจิและ นโยบายการให้ข้อมลู
การทจุริต การกระท�าผิด และการคุ้มครองผูใ้ห้ข้อมูล โดยการจดัให้ความรู้เชิง
ปฏบัิตกิาร (Workshop) ให้กับกลุม่ผูบ้ริหารท่ีได้รับการปรับต�าแหน่ง และจดั
ท�าหลักสูตร e-learning เร่ือง Fraud Awareness ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับ
ให้พนักงานทุกคนต้องเข้าเรียนและท�าแบบทดสอบ โดยผลจากการด�าเนินการ
ดังกล่าว ท�าใหผู้บ้ริหารและพนกังานมคีวามเข้าใจต่อประมวลจริยธรรมธรุกจิ 
และ ตระหนักถึงความเส่ียงด้านทุจริตมากข้ึน

3. ปรับเปล่ียนกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เริ่มพฒันาระบบการตรวจสอบโดยใช้กระบวนการ

ท�างานแบบอตัโนมติั (Robotic Process Automation: RPA) ตัง้แต่ปี 2561 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทแทน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน รวมทั้งใช้ Data Analytics Tool เช่น เข้ามา
ผสมผสาน เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความรวดเร็วและแม่นย�า
มากยิ่งขึ้น รวมท้ัง ช่วยเตือนภัยทางธุรกิจล่วงหน้าให้กับบริษัทฯ เมื่อพบ
ข้อบ่งช้ีความเส่ียงและข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน  นอกจาก
น้ี ได้พัฒนาระบบ Automated Audit Platform (AAP) เพื่อช่วยในการ
บริหารจัดการงานตรวจสอบภายในทุกข้ันตอนโดยใช้ดิจิทัล ต้ังแต่การระบุ
และประเมินความเส่ียง การจัดท�าแนวการตรวจสอบ (Audit Program) 
การใช้ RPA เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ การจัดท�าและจัดส่งรายงาน 
การตรวจสอบในรูปแบบ e-Report และ การส�ารวจความพึงพอใจต่อหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในในรูปแบบ electronic โดยในปี 2563 ได้พัฒนาระบบ 
เพิ่มเติมเพื่อช่วยลดขั้นตอนการจัดท�ารายงานการตรวจสอบและการติดตาม
ผลให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากน้ีได้ปรับรูปแบบการท�างานตรวจสอบ

ภายในให้รองรับกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
โดยแบ่งพนักงานเป็น 2 ทมี เพื่อสลบัการท�างานแบบ Work from Home และ
น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สามารถท�างานในรูปแบบ Online ได้ทุกท่ีทุกเวลา  
เช่น การประชุมทางไกลผ่านระบบ Microsoft Teams การส่ง Memo 
Online ด้วยระบบ eMemo  หรือ การเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมระบบงาน
ต่างๆ จากระยะทางไกล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ืองไม่ติดขัด 
โดยพนักงานตรวจสอบภายในทุกคนต้องปฏบัิติตามกรอบการด�าเนนิงานการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security Framework) และ 
กรอบการด�าเนินงานการจัดช้ันความลับของข้อมูล (Data Classification 
Framework) อย่างเคร่งครัด

4. ปรับเปล่ียนบทบาทสู่การเป็น Trusted Advisor
 ตั้งแต่ปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความส�าคัญกับลักษณะงาน 

ให้ค�าปรึกษามากข้ึน ครอบคลุมการสอบทานให้ครบทุกระบบงานท้ังด้าน 
ประกันรายได้ (Revenue Assurance) ด้านรายจ่าย รวมถึงการปฏิบัต ิ
ตามระเบยีบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานก�ากบัดแูล เช่น ระบบงานขายและ
การตลาด ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระบบการจัดเก็บเงนิ  
ระบบงานวิศวกรรม ระบบงานกฎหมาย เป็นต้น โดยการใช้ RPA เป็น 
เคร่ืองมอืการวิเคราะห์ข้อมลูสนับสนุน และสร้างความเข้มแขง็ให้กบับทบาทใน
ด่านที ่2 ขององค์กร (Second Line Roles) ให้เป็นพื้นฐานการปฏบิตังิานมาก
ย่ิงขึ้น เพื่อมุง่ไปสู่การเป็น Trusted Advisor ตาม Internal Audit Roadmap

การฝึกอบรมและพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน
1. ติดตามความรู้ แนวปฏบิติังานทีเ่ป็นมาตรฐานสากลทีทั่นสมยั ท่ีมีการประกาศ

ใหม่นำามาปรับใช้ ในการทำางาน
 เพื่อพฒันาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษทัให้ทนัสมยั หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายในจึงได้มีการติดตามแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบ 
การควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการก�ากับดูแลที่ดี และ

แนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ของสถาบันวิชาชีพช้ันน�าทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัท
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ (Integrated Audit) และค่านิยมการ
สร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ

 หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของทมีงานตรวจสอบ 
ภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน (Integrated Audit) และมีการมุ่งเน้น 
พัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีค่านิยมในการสร้างสรรค์แนวทาง 
การตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิผลย่ิงขึ้นอยู่เสมอ

3. การพัฒนาตนเองตามกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
ตรวจสอบภายใน

 หน่วยงานตรวจสอบภายในสนบัสนุนให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในมีการพฒันา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ท่ีจ�าเป็นสอดคล้องกับ 
การปฏิบัติงาน ในปีท่ีผ่านมา ได้จัดท�าแผนพัฒนาพนักงานตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน อ้างอิงตามกรอบการ
พัฒนาความรู้และความสามารถ ของ The Institute of Internal Auditors  
(The IIA) แบ่งเป็น
3.1 ความรู้ความสามารถพื้นฐานการปฏิบัตงิานตรวจสอบ Core Competency 
3.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะบทบาทหน้าท่ี Essential Competency

 
 โดยต้ังเป้าหมายให้พนักงานแต่ละคนได้รับการอบรมเฉล่ียปีละ 11 วัน  

ตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้
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4. การได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมืออาชีพด้านงานตรวจสอบภายใน
 นอกจากนี้มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในเย่ียงมืออาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 ก�าหนดเป้าหมายให้พนักงานได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ

เป็น ร้อยละ 50 ของจ�านวนพนักงานในหน่วยงาน ปัจจุบันบริษัทมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 14 คน จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทั้งหมด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ที่มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพต่างๆ รวม 32 วุฒิบัตร ดังน้ี

วุฒิบัตร รายละเอียดหลักสูตรโดยสังเขป จำานวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
ที่ได้รับการรับรอง (คน)

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล
(Certified Internal Auditor :CIA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และความเข้าใจ
ในงานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

7

ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศสากล 
(Certified Information System Auditor:CISA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรส�าหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่รับรู้ต่อบุคคลในวงการในระดับสากล

4

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

เป็นวุฒิบัตรส�าหรับผู้ที่มีความเข้าใจศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้ง 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

วุฒิบัตรที่ออกแบบส�าหรับผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่รับผิดชอบและประสบการณ์ในการ 
ให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการก�ากับดูแล การให้ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ หรือการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลองค์กร  
และการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการให้ค�าปรึกษาและการให้ความเชื่อมั่นในเรื่องดังกล่าว

8
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วุฒิบัตร รายละเอียดหลักสูตรโดยสังเขป จำานวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
ที่ได้รับการรับรอง (คน)

ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย  
(Certified Professional Internal Audit  
of Thailand:CPIAT)

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านการตรวจสอบภายใน 1

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(Certified Public Accountant:CPA) ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการบัญชี การสอบบัญชี  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท�า 
และตรวจสอบบัญชี

4

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
(Tax Auditor:TA) ประเทศไทย

เป็นผู้ที่มีความรู้วิชาการบัญชี วิชาการสอบบัญชี และความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1

ผู้ตรวจ/ผู้น�าการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยส�าหรับสารสนเทศ  
(Information Security Management Systems 
Auditor/Lead Auditor: ISO/IEC 27001:2013)

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานส�าหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อก�าหนดในมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ส�าหรับสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 รวมถึงหลักการปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยส�าหรับสารสนเทศ  
และหลักการพื้นฐานของการตรวจประเมินต่างๆ เพื่อด�าเนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO27001:2013

3

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

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานส�าหรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและจัดล�าดับความส�าคัญภัยคุกคามต่อธุรกิจตามมาตรฐานสากล 
เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเพื่อด�าเนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 22301:2012

2

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

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานส�าหรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค�าแนะน�าการบริหารจัดการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม  
ป้องกันมลภาวะ และปฏิบัติตามพันธกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ISO14001:2015

1

 โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในอีกจ�านวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ ได้รับวุฒิบัตร CIA CISA และ CFE (Certified Fraud Examiners) เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง 
ต่อการทำารายการระหว่างกัน ประจำาปี 2563

ที่ AIS-ARC 006/2564
8 กุมภาพันธ์ 2564

เร่ือง   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยงต่อการทำารายการระหว่างกัน ประจำาปี 2563
เรียน  เลขาธิการ
   สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการทำารายการระหว่างกัน

ข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายน้ี ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” ขอแจ้งให้ 
ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทได้มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันส�าหรับปี 2563 สิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แนบน้ัน

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ฝ่ายจัดการได้ท�ารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญดังเช่น 
ที่ท�ากับบุคคลภายนอกท่ัวไป มีเง่ือนไขการค้าปกติ ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไกรฤทธิ์ อุชกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยง

(นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์)
กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง

(นายประสัณห์ เช้ือพานิช)
กรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง

ขอแสดงความนับถือ
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รายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็น
ไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป

เพื่อ ให ้สอดคล ้องกับข ้อก�าหนดในพระราชบัญญั ติหลักทรัพย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2551 ให้ฝ่ายจัดการมีอ�านาจ
เข้าท�ารายการระหว่างกันท่ีมีเง่ือนไขการค้าทั่วไปหากธุรกรรมเหล่าน้ันมีข้อ
ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลใน
การท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง

ข้ันตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่น 
เดียวกันกับการท�ารายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการก�าหนดอ�านาจของผู้มีสิทธิ
อนุมัติตามวงเงินท่ีก�าหนด นอกจากน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ความเส่ียงยังท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทและ
บริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ โดยยดึถอืประโยชนข์องบรษิทัโดยรวมเปน็ส�าคญั

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ด�าเนินการตามปกติ
ทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ 
ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกันกับกิจการหรือบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกัน

ส�าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมี
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับความเส่ียงท�าหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกัน 
ทุกรายการเป็นการท�ารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ  
โดยบรษิทัไดคิ้ดราคาซือ้-ขายสนิคา้ และบรกิารกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัดว้ยราคา
ที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว 
โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

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

บริษัทย่อยมีการช�าระค่าบริการและช�าระดอกเบี้ยจ่าย
จากรายการหุ้นกู้ระยะยาวแก่อินทัช
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการและจ�าหน่ายโทรศัพท์
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

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจ�าหน่าย
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

บริษัทย่อยช�าระค่าบริการและช�าระดอกเบี้ย
จ่ายให้แก่อินทัชในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้
ผู้ให้บริการรายอื่น

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

บริษัทย่อยต้องช�าระค่าตอบแทนในอัตรา 1,400,000 
USD/ปี ส�าหรับเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder)  
บนดาวเทียมไทยคม 7 จากไทยคม สัญญามีผลถึง 
วันที่ 19 พฤศจิกายน  2563 และมีการใช้บริการ
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และพื้นที่ส�าหรับติดตั้ง
อุปกรณ์ดาวเทียม
ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมถึงได้จ�าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
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

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจ�าหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไทยคมในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

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

บริษัทย่อยช�าระค่าบริการให้แก่ไทยคม 
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

3. บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ�ากัด (ไอทีเอเอส)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ร้อยละ 100

บริษัทย่อยว่าจ้างไอทีเอเอสในการดูแลจัดการ 
และพัฒนาระบบ SAP
ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่
ไอทีเอเอส

ไอทีเอเอสให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนา
โปรแกรม และการดูแลจัดการระบบ SAP  
รวมถึงค่าบ�ารุงรักษา 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

-

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

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

บริษัทย่อยช�าระค่าที่ปรึกษาให้แก่ไอทีเอเอสโดย
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะงาน 
และระดับของที่ปรึกษาโดยเป็นอัตราเดียวกัน
กับราคาของบริษัทที่ปรึกษาระบบ SAP รายอื่น  

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

บริษัทย่อยท�าสัญญากับบริษัทในกลุ่ม SingTel ดังนี้
- บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่างประเทศ (IR) 
- บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (IPLC) 

และบริการเสริม (Content)

การท�าสัญญาให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที ่
ต่างฝ่ายต่างก�าหนดในการเรียกเก็บจากลูกค้า 
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

บริษัทย่อยช�าระค่า IPLC, ค่า IR, ค่าบริการ
เสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้
บริการรายอื่น 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

5. บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ากัด  
(ทีเอชเอไอเอไอ)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่
โดยทางอ้อม

บริษัทย่อยว่าจ้างให้ทีเอชเอไอเอไอเป็นสื่อโฆษณาผ่าน
ช่องสัญญาณจานดาวเทียม 
ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
แก่ทีเอชเอไอเอไอ

ทีเอชเอไอเอไอมีความช�านาญในการบริการสื่อ
โฆษณา บริการขายเนื้อหา (Content) 
ผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียม รวมถึง 
เป็นผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาน
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

บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการโฆษณาให้ทีเอชเอไอเอไอ 
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

6. บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด 
(แอลทีซี)/ 
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยทางอ้อม

บริษัทย่อยร่วมมือกับแอลทีซีในการให้บริการข้ามแดน
อัตโนมัติระหว่างประเทศ (IR)

แอลทีซีด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว 
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

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR 
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-

3.73
0.37

-
-

5.04
0.52

-
-

3.74
0.27

บริษัทย่อยช�าระค่า IR ให้แก่แอลทีซีในอัตรา
เดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

7. บริษัท อุ๊คบี จ�ากัด (อุ๊คบี)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วน
ร้อยละ 20.49

บริษัทย่อยว่าจ้างอุ๊คบีส�าหรับการให้บริการ  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านบนสมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ต โดยช�าระค่าบริการเป็นรายเดือน  
ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่อุ๊คบี

อุ๊คบีด�าเนินธุรกิจน�าเสนอสิ่งตีพิมพ์ดิจิตอล  
(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

บริษัทย่อยช�าระค่าบริการเสริม (Content)  
ให้แก่อุ๊คบี ในอัตราร้อยละของรายได้ที่บริษัท 
ได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการข้อมูล
ประเภทเดียวกัน 

8. บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ากัด  
(ไอเอช)/
มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม

ไอเอช ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก ภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงินและโครงข่ายสื่อสัญญาณ โทรคมนาคม
แก่บริษัทย่อยขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่
ไอเอช

ไอเอชให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก  
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                  

บริษัทย่อยช�าระค่าบริการโครงข่ายสื่อ
สัญญาณโทรคมนาคมแก่ไอเอชในอัตรา 
เดียวกันโดยเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับ 
ผู้ให้บริการรายอื่น
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

9.บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
(เคทีบี)/
 -  กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย

ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงินแก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก ่
ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยประกอบธุรกิจให้บริการ
ทางการเงิน เช่น ด้านการรับฝากเงิน  
การให้สินเชื่อ เป็นตัวกลางการช�าระเงิน 
และบริการอื่นๆ

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-
-
-

17.50
1.75
3.39

-
-
-

24.26
-

1.13

-
-
-

35.31
-

12.48

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจ�าหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า 
ทั่วไป

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

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

บริษัทย่อยรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจาก
เคทีบีและดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมโดยเป็น
อัตราที่เทียบเคียงได้กับธนาคารพาณิชย์อื่น

10. บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จ�ากัด
(ไฮ ช็อปปิ้ง)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยทางอ้อม

บริษัทย่อยมีการให้บริการและจ�าหน่ายโทรศัพท ์
เคลื่อนที่แก่ ไฮ ช็อปปิ้ง

ไฮ ช็อปปิ้งประกอบธุรกิจทางด้าน 
ดิจิตอลคอนเทนต์ที่น�าเสนอให้ผู้บริโภค 
เข้าถึงรายละเอียดของสินค้าและบริการ 
โดยใช้สื่อทีวี โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต 
และช่องทางสื่อโฆษณาอื่น

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-
                    -  

3.33                                        
0.88  

-
                    -  

6.20                                        
0.31 

-
-  

4.18                                        
0.35  

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจ�าหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า 
ทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1.   ค่าเช่าและค่าบริการอื่น - 0.03                    - -                  - -                  
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ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

11.บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด (ทีซีบี)/ 
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยทางอ้อม

ทีซีบีให้บริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณ
โทรทัศน์แก่บริษัทย่อย

ขายสินค้าและบริการ
1.  ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-

12.01    
0.49

-
-

5.58    
0.50

-
-

6.62    
1.55

บริษัทย่อยช�าระค่าบริการอุปกรณ์ระบบ
ดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์แก่ทีซีบ ี
ในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการ
รายอื่น

12.บริษัท กอล์ฟดิกก์ จ�ากัด
(กอล์ฟดิกก์)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง  
ในสัดส่วนร้อยละ 25.00

บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่
กอล์ฟดิกก์

กอล์ฟดิกก์เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 
การจองสนามกอล์ฟผ่านแอพพลิเคชัน 
บนสมาร์ทโฟน

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-
                    -  

0.09
0.02

-
                    -  

0.12
-

-
-  

0.78
0.03

  

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-                   

-
0.42

-
-                   

0.17
0.26

-
-                   

-
0.10
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

13.บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด 
(เอเอ็น)/
มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม

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

-

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป 
และให้บริการค่าบริหารงานในอัตราที่ตกลงกัน

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

บริษัทย่อยช�าระค่าบริการเช่าวงจร
โทรคมนาคมแก่เอเอ็นในอัตราเดียวกัน 
กับการจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น

14.บริษัท วงใน มีเดีย จ�ากัด (วงใน)/ 
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง 
ในสัดส่วนร้อยละ 9.54

บริษัทย่อยว่าจ้างวงในเพื่อให้บริการสร้างและออกแบบ
เว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการ
โทรศัพท์แก่วงใน

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

บริษัทย่อยช�าระค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่า
ส่งเสริมการตลาดแก่วงในในอัตราเดียวกันกับ
การจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

15.บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(ดิจิโอ)/
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางตรง ในสัดส่วน
ร้อยละ 8.05

บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ดิจิโอ ดิจิโอเป็นผู้ให้บริการในการช�าระเงิน 
ผ่านบัตรเครดิต โดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ 
ผ่านบนสมาร์ทโฟน

ขายสินค้าและบริการ
1.  รายได้จากการให้บริการ
2.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

- 
-                        

1.41
  0.81 

-
-

5.88
  0.58 

-
-

6.94
  0.90 

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1.  ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1.80
0.32

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

บริษัทย่อยว่าจ้างบีอีซีในการให้บริการเสริม 
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่   
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่บีอีซี

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

บริษัทย่อยช�าระค่าบริการเสริม (Content)  
ให้แก่บีอีซี  ในอัตราร้อยละของรายได้ที่บริษัท
ได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการ
ข้อมูลประเภทเดียวกัน 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

17.บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (เอสซีจี)/
 -  กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายกานต์ ตระกูลฮุน

เอสซีจีบริการให้เช่าแก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท ์
และจัดจ�าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอสซีจี

กลุ่มบริษัทเอสซีจีเป็นบริษัทปูนซีเมนต์และ
วัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขายสินค้าและบริการ
1.  รายได้จากการให้บริการ
2.  รายได้อื่น
3.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-                         
-
-

50.81                         
-

6.37

-                         
-
-

51.43                         
0.03
6.17

-                         
-
-

44.73                         
-

7.92

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจ�าหน่าย
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

บริษัทย่อยช�าระค่าบริการเช่า (ค่าเช่าพื้นที่
สถานีฐานและค่าไฟ) ให้แก่เอสซีจี ในอัตรา
เดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่น

18.บริษัท แรบบิท – ไลน์ เปย์ จ�ากัด 
(อาร์แอลพี)/
มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม

* วันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัท แอดวานซ์ 
เอ็มเปย์ จ�ากัด ได้ลงทุนบริษัท แรบบิท–ไลน์ 
เปย์ จ�ากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.33

อาร์แอลพีให้บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์แก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1.  ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-
-                   

18.30
17.79

-
-                   

24.69
4.54

-
-                   

25.83
6.15

บริษัทย่อยช�าระค่าบริการ (เงินอิเล็กทรอนิคส์, 
ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิคส์) ให้แก ่
อาร์แอลพีในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการ
รายอื่น 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

19.บริษัท โอสถสภา จ�ากัด (มหาชน) 
(โอเอสพี)/
-  กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายสมประสงค์ บุญยะชัย

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

บริษัทย่อยช�าระค่าบริการเช่า (ค่าเช่าพื้นที่
สถานีฐานและค่าไฟ) ให้แก่โอเอสพี 
ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่น

20.บริษัท อินทัช มีเดีย จ�ากัด (ไอทีเอ็มดี)/
-  มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง  
ในสัดส่วนร้อยละ 100

ไอทีเอ็มดีให้บริการอบรมกับบริษัทและบริษัทย่อย ไอทีเอ็มดีเป็นผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม
ภายในกลุ่มบริษัทอินทัชกรุ๊ป

ขายสินค้าและบริการ
1.  ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-                         
-

-                         
-

-                         
-

-                         
-

7.03
-

33.63
0.18

บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอบรมให้ไอทีเอ็มดี
ด้วยอัตราค่าบริการเดียวกับลูกค้าทั่วไป

21.บริษัท ช็อคโก คาร์ด จ�ากัด (ซีเอชโอซีโอ)/
-  มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง 
ในสัดส่วนร้อยละ 20.70

บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ซีเอชโอซีโอ ซีเอชโอซีโอเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาด 
แบบดิจิทัลและเทคโนโลยี ซีอาร์เอ็ม

ขายสินค้าและบริการ
1.  รายได้จากการให้บริการ
2.  ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น

-                         
-

0.06
0.02

-                         
-

0.18
0.02

-
-

0.18
0.04

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำาหรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจำาเป็น

ของการทำารายการ

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

22.บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด  
(วายดีเอ็ม) /
-  มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง  
ในสัดส่วนร้อยละ 8.11

บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ วายดีเอ็ม วายดีเอ็มเป็นผู้ให้บริการด้านการ  
ตลาดแบบดิจิทัลในรูปแบบอีโคซิสเท็ม

ขายสินค้าและบริการ
1.  รายได้จากการให้บริการ -                        - -                        0.02 -                         0.02 บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

23.บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด  
(เอสเอเอ็น) /
-  มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม

บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่เอสเอเอ็น  
ขณะที่เอสเอเอ็นให้บริการเช่าอุปกรณ์แก่บริษัทย่อย

เอสเอเอ็นเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ภายในนิคมอุตสาหกรรม 
สหพัฒนา

ขายสินค้าและบริการ
1.  รายได้จากการให้บริการ
2.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-                         
-

-                         
-

-                         
-

-                         
-

-                         
-

1.10
0.18

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม

ซื้อสินค้าและบริการ
1.  ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-                         
-

-                         
-

-                         
-

-                         
-

-                         
-

0.01
0.01

บริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าอุปกรณ ์
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
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งบการเงิน
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รายงานประจ�าปี	2563		I		บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์  
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน 
ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติ 
อย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวัง และประมาณการทีด่ท่ีีสุดในการ
จดัท�า รวมทัง้ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเส่ียง และให้มีและด�ารง
รักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจ 
ได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ 
ท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ
การด�าเนินการท่ีผดิปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ก�ากับความเส่ียงซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ เพื่อท�าหน้าทีก่�ากับดแูลสอบทาน 
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
ระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่าง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงเกี่ยวกับ
เร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง 
ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

 งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได ้ รับการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท ดีลอยท ์  
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ในการตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการ
บริษทัได้สนบัสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบ 
และแสดงความเห็น ได ้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  โดยความเห็น 
ของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�าปีแล้ว

 คณะกรรมการมีความเห็นว ่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
โดยรวมอยูใ่นระดบัดเีป็นท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่างมีเหตผุล  
ได้ว่างบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  
และ งบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเช่ือถือได้ 
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองท่ัวไป และปฏิบัติถูกต้อง 
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 189

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
2.4 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ไดน้ ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ โดยกลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุง
ก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ตน้งวดของงวดปัจจุบนั 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 
การรับรู้รายได้ 
รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัการบนัทึกรายได้
ให้ถูกต้องภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความ
ซับซ้อนและมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ
ราคารวมทั้งมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ของกลุ่มบริษทัมีความซบัซอ้น 

ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบรายได้ใน
ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
• การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดใ้นระหวา่งปี  
• ความถูกตอ้งของการรับรู้รายได ้
นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ได้แสดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17  

 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
• ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึง
การทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมซ่ึงเก่ียวข้องกับการรับรู้และ
บนัทึกรายได ้นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมท่ีเป็นอตัโนมติั และการควบคุม
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรแกรม การใช้งานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• ประเมินกระบวนการควบคุมภายในในการอนุมติัการเปล่ียนแปลงอตัรา
ค่าบริการ การเร่ิมตน้ของแผนงานใหม่ และการน าเขา้ขอ้มูลนั้นในระบบ
เรียกเก็บเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเร่ืองการเข้าถึง
ขอ้มูลและการจดัการการควบคุมการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในระบบดงักล่าว 

• เลือกรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหน้ีของลูกค้าและ
ตรวจสอบตวัอย่างการลดยอดและการให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงิน 
รวมถึงตรวจสอบตวัอยา่งการรับช าระเงินกลบัไปยงัใบแจง้หน้ี 

• ตรวจสอบการกระทบยอดท่ีส าคัญโดยผูบ้ริหารจากระบบทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งไปยงัระบบเรียกเก็บเงินและบญัชีแยกประเภท เพื่อประเมินความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของรายได ้ 

• ตรวจสอบหลกัฐานการบนัทึกบญัชีท่ีจดัท าข้ึนดว้ยมือและบนัทึกเขา้บญัชี
รายได ้เพื่อระบุรายการท่ีผิดปกติ 

• ตรวจสอบกบัขอ้สมมติฐานและการประมาณการท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีใช้
ในการบนัทึกรายไดท่ี้เกิดข้ึนในระหว่างปี แต่ยงัไม่มีการออกใบแจง้หน้ี 
และรายการท่ีไดรั้บเงินแลว้ แต่ยงัมีภาระผูกพนัท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้ใน
อนาคต 

• ตรวจสอบความความถูกตอ้งของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง “รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้” มาใช ้
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
2.4 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ไดน้ ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ โดยกลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุง
ก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ตน้งวดของงวดปัจจุบนั 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 
การรับรู้รายได้ 
รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัการบนัทึกรายได้
ให้ถูกต้องภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความ
ซับซ้อนและมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ
ราคารวมทั้งมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ของกลุ่มบริษทัมีความซบัซอ้น 

ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบรายได้ใน
ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
• การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดใ้นระหวา่งปี  
• ความถูกตอ้งของการรับรู้รายได ้
นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ได้แสดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17  

 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
• ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึง
การทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมซ่ึงเก่ียวข้องกับการรับรู้และ
บนัทึกรายได ้นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมท่ีเป็นอตัโนมติั และการควบคุม
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรแกรม การใช้งานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• ประเมินกระบวนการควบคุมภายในในการอนุมติัการเปล่ียนแปลงอตัรา
ค่าบริการ การเร่ิมตน้ของแผนงานใหม่ และการน าเขา้ขอ้มูลนั้นในระบบ
เรียกเก็บเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเร่ืองการเข้าถึง
ขอ้มูลและการจดัการการควบคุมการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในระบบดงักล่าว 

• เลือกรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหน้ีของลูกค้าและ
ตรวจสอบตวัอย่างการลดยอดและการให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงิน 
รวมถึงตรวจสอบตวัอยา่งการรับช าระเงินกลบัไปยงัใบแจง้หน้ี 

• ตรวจสอบการกระทบยอดท่ีส าคัญโดยผูบ้ริหารจากระบบทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งไปยงัระบบเรียกเก็บเงินและบญัชีแยกประเภท เพื่อประเมินความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของรายได ้ 

• ตรวจสอบหลกัฐานการบนัทึกบญัชีท่ีจดัท าข้ึนดว้ยมือและบนัทึกเขา้บญัชี
รายได ้เพื่อระบุรายการท่ีผิดปกติ 

• ตรวจสอบกบัขอ้สมมติฐานและการประมาณการท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีใช้
ในการบนัทึกรายไดท่ี้เกิดข้ึนในระหว่างปี แต่ยงัไม่มีการออกใบแจง้หน้ี 
และรายการท่ีไดรั้บเงินแลว้ แต่ยงัมีภาระผูกพนัท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้ใน
อนาคต 

• ตรวจสอบความความถูกตอ้งของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง “รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้” มาใช ้

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั แอดวานซ ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไว ้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ  ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 190

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบท่ีใช้เพ่ือตอบสนอง 
ข้อพพิาททางการค้าและคดีความที่ส าคญั  
กลุ่มบริษัทมีคดีความท่ีถูกฟ้องร้องทางกฎหมายและข้อ
พิพาททางการคา้ ซ่ึงท าให้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารใน
การตั้งประมาณการหน้ีสิน 
การท่ีกลุ่มบริษทัประกอบกิจการภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึงหาก กสทช.
ตีความ เปล่ียนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี   
ขอ้พิพาท ซ่ึงอาจไดรั้บความเสียหายจากการจ่ายค่าชดเชยได ้ 
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทมีการท างานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ 
เช่น  บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)จึงมี
ความเส่ียงในการเกิดการขัดแยง้ระหว่างบริษัทด้านการ
ตีความเน้ือหาและเง่ือนไขตามสัญญาท่ีแตกต่างกนั 

เหตุการณ์ส าคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความท่ีส าคญั
ไดแ้สดงไวใ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
• ออกแบบและท าการตรวจสอบเพื่อท่ีจะระบุคดีความและข้อพิพาทท่ี
อาจจะท าให้เกิดความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทัรวมถึงวิธีการ
ต่อไปน้ี 
- สอบถามผูบ้ริหาร รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัเหตุการณ์
ส าคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความท่ีส าคญั   

- สอบทานรายงานการประชุมของผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 
- ส่งจดหมายถึงท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเก่ียวกบัสถานะของ 
 คดีความท่ีส าคญั 
- สอบทานค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับริการทางกฎหมาย 

• พิจารณาการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 
- ท าความเขา้ใจในกลุ่มบริษทัและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

- กรอบของกฎหมายและข้อบังคับท่ีใช้ส าหรับกลุ่มบริษัทและ
อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจอยู ่และ 

- วิธีการท่ีกลุ่มบริษทัจะปฏิบติัตามกรอบของกฎหมายและขอ้บงัคบั
นั้น 

- สอบถามผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่า กลุ่มบริษทัปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้หรือไม่ และตรวจสอบจดหมายติดต่อกบั 

 ผูมี้อ  านาจทางกฎหมาย เช่น กสทช. (ถา้มี) 
• ขอให้ผูบ้ริหารออกหนังสือรับรองว่า คดีความและขอ้เรียกร้องท่ีเกิดข้ึน
หรือมีความเป็นไดท่ี้จะเกิดข้ึนทั้งหมดนั้นมีการพิจารณาผลกระทบ เพื่อ
บันทึกบัญชีและเปิดเผยในการจัดท างบการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดวา่
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเพื่อด าเนินการแก้ไขให้
เหมาะสมต่อไป 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ 
กลุ่มบริษทั 
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โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้
งบการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 191

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้และประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้และประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกลุ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้
งบการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 192
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หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 18,420,768,856      19,636,627,466      614,805,617        1,975,219,680     
เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 1,909,700,898        1,989,089,050        - -
เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคําประกนั 11,200,000             - - -
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6, 35 17,781,189,871      18,297,896,427      1,753,889,823     1,825,357,904     
สินทรัพยท์ีเกิดจากสญัญา 7 1,448,322,973        1,868,738,312        - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - - 52,543,000,000   50,499,000,000   
สินคา้คงเหลือ 8 2,372,085,732        4,828,455,683        - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1,091,889               317,086,768           - 60,345,445          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 211,038,270           204,257,782           5,291,427            4,913,629            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 42,155,398,489      47,142,151,488      54,916,986,867   54,364,836,658   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอืน 11 - 67,032,210             - 46,999,310          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 11 110,030,932           - 67,694,448          -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 33,819,366,390   27,928,202,917   
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 799,044,580           635,509,431           - -
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 31,588,188             24,612,629             - -
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 122,517,637,998    125,510,307,301    56,165,771          69,709,331          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 58,722,695,215      - 225,706,272        -
ค่าความนิยม 14 2,881,699,659        2,881,699,659        - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 16 7,122,852,880        5,468,375,759        6,404,436            11,053,367          
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 15 110,219,201,347    103,074,017,347    - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 4,120,355,274        3,490,521,588        485,422,372        549,988,735        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,490,072,824        1,374,894,316        318,804,496        283,036,590        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 308,015,178,897    242,526,970,240    34,979,564,185   28,888,990,250   
รวมสินทรัพย์ 350,170,577,386    289,669,121,728    89,896,551,052   83,253,826,908   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : บาท
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 18 4,900,000,000        - - -
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 19, 35, 39 40,570,674,698      41,376,819,746      2,779,757,850     2,904,665,726     
ประมาณการสาํหรบัผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 5,248,416,692        5,248,416,692        5,107,842,520     5,107,842,520     
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 4,348,673,572        4,189,025,479        9,176,967            9,176,967            
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 1,909,700,898        1,989,089,050        - -
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 13,848,369,520      24,871,789,053      - 15,326,846          
ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม

คา้งจ่ายทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 10,538,020,814      24,490,134,874      - -
ส่วนของหนี สินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 10,212,816,743      - 116,637,778        -
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 18, 35 - - 5,080,000,000     4,920,000,000     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,867,303,487        2,892,323,884        35,691,522          -
หนี สินทางการเงินหมุนเวยีนอืน 36 297,201,697           140,659,105           - -
หนี สินหมุนเวยีนอืน 72,246,113             57,041,933             93,459                 -

รวมหนีสินหมุนเวียน 93,813,424,234      105,255,299,816    13,129,200,096   12,957,012,059   

หนีสินไม่หมุนเวียน
หนี สินระยะยาว 18, 35 79,301,185,042      69,171,920,043      - 15,422,866          
หนี สินตามสญัญาเช่า 18, 35 48,150,496,963      - 118,716,176        -
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 3,179,944,080        2,859,529,007        394,889,613        329,248,695        
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 20 42,911,010,664      37,298,912,437      - -
ส่วนปรบัมูลค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมรอรบัรู้ 1, 20 3,283,532,804        3,283,532,804        - -
หนี สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 36 1,225,258,428        - - -
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 2,616,357,834        2,405,757,999        20,103,923          16,386,900          

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 180,667,785,815    115,019,652,290    533,709,712        361,058,461        
รวมหนีสิน 274,481,210,049    220,274,952,106    13,662,909,808   13,318,070,520   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563
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หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 22

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 2,974 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท

ชาํระครบแลว้ 22, 24 2,973,554,313        2,973,178,632        2,973,554,313     2,973,178,632     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22 22,446,531,121      22,386,069,897      22,446,531,121   22,386,069,897   

ส่วนตํากวา่ทุนอืน
ส่วนตําจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (669,657,282)         (669,657,282)         - -

กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 500,000,000           500,000,000           500,000,000        500,000,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50,882,427,533      43,725,576,066      50,882,427,533   43,725,576,066   

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 24 (568,871,723)         350,931,793           (568,871,723)       350,931,793        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 75,563,983,962      69,266,099,106      76,233,641,244   69,935,756,388   

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 125,383,375           128,070,516           -                 -                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 75,689,367,337      69,394,169,622      76,233,641,244   69,935,756,388   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 350,170,577,386    289,669,121,728    89,896,551,052   83,253,826,908   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 26, 35 143,315,889,147      150,128,820,094      1,959,785,000        1,727,511,000        
รายไดจ้ากการขาย 35 29,574,376,140        30,764,865,144        -                   -                   
รวมรายได้ 172,890,265,287      180,893,685,238      1,959,785,000        1,727,511,000        

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 30, 35 (81,534,057,465)      (81,487,209,457)      (1,265,622,961)      (1,341,462,262)      
ตน้ทุนขาย (29,314,265,327)      (30,412,235,356)      -                   -                   
รวมต้นทุน (110,848,322,792)    (111,899,444,813)    (1,265,622,961)      (1,341,462,262)      

กําไรขันต้น 62,041,942,495        68,994,240,425        694,162,039           386,048,738           
ต้นทุนในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 30 (6,598,243,894)        (7,861,311,589)        (1,893,176)             (1,710,419)             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30 (17,732,641,307)      (19,879,238,500)      (92,678,460)           (192,516,104)         
รวมต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (24,330,885,201)      (27,740,550,089)      (94,571,636)           (194,226,523)         

กําไรจากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 37,711,057,294        41,253,690,336        599,590,403           191,822,215           
รายไดท้างการเงิน 27, 35 319,969,373             197,602,961             387,390,405           610,340,003           
รายไดอื้น 28, 35 648,697,303             648,896,450             66,567,628             67,516,380             
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 

ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 9, 10 (70,306,065)             (85,867,508)             26,757,273,522      30,590,075,960      
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 140,200,640             308,410,189             207,672                  2,786,812               
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (138,620,912)           -                     -                   -                   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 35 (167,773,760)           (144,365,024)           (167,723,760)         (144,335,024)         
ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 (5,917,382,740)        (4,776,605,533)        (56,935,975)           (72,649,111)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32,525,841,133        37,401,761,871        27,586,369,895      31,245,557,235      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (5,088,586,512)        (6,209,242,358)        (152,009,552)         (55,986,548)           
กําไรสําหรับปี 27,437,254,621        31,192,519,513        27,434,360,343      31,189,570,687      

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) งบกำาไรขาดทุน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 27,434,360,343        31,189,570,687        27,434,360,343      31,189,570,687      
    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,894,278                 2,948,826                 -                   -                   
กําไรสําหรับปี 27,437,254,621        31,192,519,513        27,434,360,343      31,189,570,687      

กําไรต่อหุ้น (บาท) 33
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 9.23                          10.49                        9.23                        10.49                      
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 9.23                          10.49                        9.23                        10.49                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับปี 27,437,254,621 31,192,519,513 27,434,360,343 31,189,570,687

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
รายการทีจะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 2,921,382            -               -               -               

    ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 36 (251,241,472)       -               -               -               

    ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ยทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 10 -               -               (198,071,795)       -               

    ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 32 50,248,294          -               -               -               

รวมรายการทีจะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (198,071,796)       -               (198,071,795)       -               

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (2,622,066)           -               (157,370)              -               

    ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 21 (112,095,664)       279,643,232        (30,800,812)         34,893,915          

    ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย 10 -               -               (67,175,569)         195,825,589        

    ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 32 22,752,663          (55,778,079)         6,191,636            (6,978,783)           

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (91,965,067)         223,865,153        (91,942,115)         223,740,721        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (290,036,863)       223,865,153        (290,013,910)       223,740,721        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 27,147,217,758 31,416,384,666 27,144,346,433 31,413,311,408

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 27,144,346,433 31,413,311,408 27,144,346,433 31,413,311,408

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,871,325 3,073,258 -               -               

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 27,147,217,758 31,416,384,666 27,144,346,433 31,413,311,408

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำาไรขาดทุน (ต่อ) งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ีหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ ส่วนตํากว่าทุนอืน

ส่วนตําจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง    จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กําไรจาก รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน อืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคมุ ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 2,973,095,330     22,372,276,085     (668,455,415)      500,000,000      33,361,025,048       177,829,523      161,186,663      339,016,186      58,876,957,234       147,574,630      59,024,531,864       

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ ส่วนตํากว่าทนุอืน
ส่วนตําจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น การเปลียนแปลง    จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กาํไรจาก  สํารอง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทนุสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน  การแปลงค่า  สํารองรายการ การเปลียนแปลง อืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทนุ งบการเงิน ป้องกนัความเสียง ในมูลค่ายุติธรรม ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิเดิม 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               

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 2.4 -             -                -                -                       30,159,105          -               -               -                       (721,880,941)                45,456,631               (676,424,310)    (646,265,205)                   -                       (646,265,205)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่ 2,973,178,632 22,386,069,897 (669,657,282)      500,000,000              43,755,735,171   189,745,130      161,186,663      -                       (721,880,941)                45,456,631               (325,492,517)    68,619,833,901               128,070,516              68,747,904,417               

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทนุทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น
เพิมทุนจดทะเบียน 22 375,681            60,461,224         -                -                       -                 (60,836,905)      -               -                       -                          -                      (60,836,905)      -                              -                       -                              
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -             -                -                -                       -                 17,627,148        -               -                       -                          -                      17,627,148        17,627,148                       -                       17,627,148                       
เงินปันผลจ่าย 34, 35 -             -                -                -                       (20,217,823,520) -               -               -                       -                          -                      -               (20,217,823,520)              (927,026)                    (20,218,750,546)              
รวมเงนิทนุทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น 375,681            60,461,224         -                -                       (20,217,823,520) (43,209,757)      -               -                       -                          -                      (43,209,757)      (20,200,196,372)              (927,026)                    (20,201,123,398)              

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย
การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัย่อย -             -                -                -                       -                 -               -               -                       -                          -                      -               -                              (4,631,440)                (4,631,440)                       

-             -                -                -                       -                 -               -               -                       -                          -                      -               -                              (4,631,440)                (4,631,440)                       
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 375,681            60,461,224         -                -                       (20,217,823,520) (43,209,757)      -               -                       -                          -                      (43,209,757)      (20,200,196,372)              (5,558,466)                (20,205,754,838)              

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -             -                -                -                       27,434,360,343   -               -               -                       -                          -                      -               27,434,360,343               2,894,278                  27,437,254,621               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -             -                -                -                       (89,844,461)         -               -               2,921,382                  (200,993,177)                (2,097,654)                (200,169,449)    (290,013,910)                   (22,953)                      (290,036,863)                   
รวมกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -                -                -                       27,344,515,882   -               -               2,921,382                  (200,993,177)                (2,097,654)                (200,169,449)    27,144,346,433               2,871,325                  27,147,217,758               
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 2,973,554,313 22,446,531,121 (669,657,282)      500,000,000              50,882,427,533   146,535,373      161,186,663      2,921,382                  (922,874,118)                43,358,977               (568,871,723)    75,563,983,962               125,383,375              75,689,367,337               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : บาท

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินรวม

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 33,361,025,048 177,829,523 161,186,663 339,016,186 59,545,412,649

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจ

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ
ส่วนแบ่งขาดทุน

ทุนเรือนหุ้น    จดัสรรแล้ว สํารองสําหรับ กําไรจาก สํารอง เบด็เสร็จอืน รวมองค์ประกอบ
ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน การเปลียนแปลง ในบริษทัย่อย อืนของส่วนของ รวมส่วนของ
ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จดัสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ในมูลค่ายุติธรรม ทีใช้วธีิส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิเดิม 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

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 2.4 -             -               -             30,159,105 -               -               16,682,006 (693,106,316)        (676,424,310)       (646,265,205)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่ 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

รายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรือนหุ้น 22 375,681 60,461,224 -             -                  (60,836,905)       -               -               -                  (60,836,905)         -                  
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 -             -               -             -                  17,627,148 -               -               -                  17,627,148 17,627,148
เงินปันผลจ่าย 34, 35 -             -               -             (20,217,823,520)   -               -               -               -                  -                 (20,217,823,520)   
รวมรายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 375,681            60,461,224         -             (20,217,823,520)   (43,209,757)       -               -               -                  (43,209,757)         (20,200,196,372)   

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -             -               -             27,434,360,343    -               -               -               -                  -                 27,434,360,343
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -               -             (89,844,461)          -               -               (125,896)            (200,043,553)        (200,169,449)       (290,013,910)        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -             27,344,515,882    -               -               (125,896)            (200,043,553)        (200,169,449)       27,144,346,433    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 2,973,554,313 22,446,531,121 500,000,000 50,882,427,533 146,535,373 161,186,663 16,556,110 (893,149,869)        (568,871,723)       76,233,641,244

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินเฉพาะกิจ

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 27,437,254,621      31,192,519,513      27,434,360,343      31,189,570,687      
รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 13, 15, 16, 30 51,841,589,128      37,228,819,712      152,237,335           68,980,994             
รายไดท้างการเงิน 27, 35 (319,969,373)         (197,602,961)         (387,390,405)         (610,340,003)         
ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 5,917,382,740        4,776,605,533        56,935,975             72,649,111             
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน / 

หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ 6 2,875,760,943        2,520,818,756        (1,600,000)             (200,000)                
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 17,627,148             25,792,721             17,627,148             25,792,721             
กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้ 
    และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 8 (42,416,084)           (15,611,282)           -                   -                   
ขาดทุนจากอุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 700,428,653           952,433,692           -                   -                   
ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสญัญา 7 524,572,869           746,805,695           -                   -                   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอืน 11 -                   1,000,000               -                   1,000,000               
(กาํไร) ขาดทุนจากการขาย และตดัจาํหน่ายสินทรพัย์ 37,609,387             177,909,650           (6,855,734)             35,557,433             
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน และ(กาํไร) ขาดทุน

จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (144,399,835)         (416,414,806)         128,415                  (499,486)                
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม

ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 9, 10 70,306,065             85,867,508             (26,757,273,522)    (30,590,075,960)    
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 196,970,421           844,012,892           39,769,635             110,446,463           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 5,088,586,512        6,209,242,358        152,009,552           55,986,548             

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 94,201,303,195      84,132,198,981      699,948,742           358,868,508           

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน
เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 79,388,152             231,453,135           -                   -                   
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (3,371,745,566)      (1,602,313,048)      (14,436,684)           10,954,645             
สินทรัพยต์ามสญัญา (104,157,529)         (920,605,134)         -                   -                   
สินคา้คงเหลือ 2,498,786,035        (989,858,916)         -                   -                   
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 307,586,354           342,464,732           59,967,648             63,090,360             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (361,374,979)         266,751,157           (35,767,906)           215,178,101           
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (1,062,139,696)      1,904,589,590        (159,990,297)         53,326,532             
ประมาณการสาํหรบัผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย -                   (113,401,922)         -                   (113,401,922)         
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 159,648,093           225,494,559           -                   (105)                       
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (79,388,152)           (231,453,135)         -                   -                   
หนี สินหมุนเวยีนอืน 15,204,180             6,089,356               160,281                  (3,539,189)             
สินทรัพย ์(หนี สิน) ทางการเงินอืน (99,683,652)           146,431,280           -                   -                   
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน (23,427,027)           (3,588,355)             -                   -                   

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 92,159,999,408      83,394,252,280      549,881,784           584,476,930           
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (56,432,164)           (45,600,833)           (12,991,839)           (20,273,104)           
จ่ายภาษีเงินได้ (6,474,175,466)      (6,721,408,874)      (49,730,533)           (60,345,445)           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 85,629,391,778      76,627,242,573      487,159,412           503,858,381           

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย 326,271,472           188,219,053           473,476,282           560,321,637           
ซือทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (28,056,506,397)    (23,029,006,645)    (21,444,506)           (10,934,441)           
จาํหน่ายอุปกรณ์ 108,662,577           76,690,654             3,493,657               62,118,468             
จ่ายชาํระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 20 (26,834,978,550)    (4,020,000,000)      -                   -                   
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนสุทธิ 35 -                   -                   (2,044,000,000)      (1,830,000,000)      
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิมขึน 9 (246,899,800)         -                   -                   -                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน 10 -                   -                   (25,999,970)           (1,000,000)             
เงินลงทุนระยะยาวอืนเพิมขึนสุทธิ -                   (8,056,000)             -                   -                   
รับเงินปันผล 8,999,970               7,799,974               19,963,915,443      26,373,181,453      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (54,694,450,728)    (26,784,352,964)    18,349,440,906      25,153,687,117      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (4,218,326,797)      (3,106,139,500)      (47,017,478)           (63,706,504)           
จ่ายชาํระหนี สินตามสญัญาเช่า 18 (11,753,609,774)    -                   (125,361,385)         -                   
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 18 4,900,000,000        (5,900,000,000)      -                   (2,900,000,000)      
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนสุทธิ 18, 35 -                   -                   160,000,000           -                   
รับเงินกูย้มืระยะยาว 18 24,000,000,000      2,000,000,000        -                   -                   
จ่ายชาํระหนี สินระยะยาว 18 (24,828,560,000)    (11,153,580,000)    -                   -                   
เงินสดรับจากการออกหุน้ -                   -                   33,188,038             7,844,796               
จ่ายชาํระหนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 -                   (56,226,064)           -                   (8,205,362)             
เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,631,440)             (22,301,381)           -                   -                   
จ่ายเงินปันผล (20,218,750,546)    (21,050,238,248)    (20,217,823,520)    (21,048,760,390)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (32,123,878,557)    (39,288,485,193)    (20,197,014,345)    (24,012,827,460)    

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนของยอดคงเหลือ
      ในสกุลเงินตราต่างประเทศ (26,921,103)           15,334,694             (36)                         (768)                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (1,215,858,610)      10,569,739,110      (1,360,414,063)      1,644,717,270        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 19,636,627,466      9,066,888,356        1,975,219,680        330,502,410           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 4 18,420,768,856      19,636,627,466      614,805,617           1,975,219,680        

-                             -                             
ข้อมูลเพิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด

ยอดหนีคา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน ใบอนุญาตใหใ้ช้
คลืนความถีโทรคมนาคม  และหนี สินตามสญัญาเช่า 127,598,345,017    76,777,034,340      236,525,552           1,261,780               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุ สารบัญ 
1. การดาํเนินงานและขอ้มูลทัวไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
3. นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5. เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
6. ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 
7. สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 
8. สินคา้คงเหลือ 
9. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืนและเงินลงทุนระยะยาวอืน 
12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
14. ค่าความนิยม 
15. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 
16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 
17. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18. หนี สินทีมีภาระดอกเบีย 
19. เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 
20. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 
21. ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
22. ทุนเรือนหุ้น 
23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
24. องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
25. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายได ้
26. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 
27. รายไดท้างการเงิน 
28. รายไดอื้น 
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หมายเหตุ สารบัญ 
29. กองทุนสาํรองเลียงชีพ 
30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
31. ตน้ทุนทางการเงิน 
32. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
33. กาํไรต่อหุ้น 
34. เงินปันผล 
35. บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
36. เครืองมือทางการเงิน 
37. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 
38. ประมาณการหนี สินจากภาษหีัก ณ ทีจ่าย 
39. เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั 
40. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
41. การอนุมติังบการเงิน 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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1. การดําเนินงานและข้อมูลทัวไปของบริษัท 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย และทีอยู่
จดทะเบียนตังอยูเ่ลขที 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือเดือนพฤศจิกายน 2534 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45  
(ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย 
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32 (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 23.32) ของทุน 
จดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ใหบ้ริการทีปรึกษาและบริหารงานให้กบับริษทัยอ่ย และการประกอบธุรกิจทีสาํคญั
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) สรุปไดด้งันี   

1) การเป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใตค้ลืนความถี 2.1 GHz โดย บริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็นผู ้ด ําเนินการและให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz - 2155 MHz 
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN ไดรั้บสิทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เริมตั งแต่วนัที 7 ธันวาคม 2555 ถึงวนัที  6 ธันวาคม 2570 AWN มีภาระผูกพันจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุญาตเลขที 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ไดรั้บสิทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เริมตั งแต่วนัที  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที  15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพัน
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 2 - 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ค วาม ถี วิท ยุค ม นาค มระห ว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  2) (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 30 มิถุนายน 2559 ดว้ยราคาประมูลรวม
ทังสิน 75,654 ลา้นบาทโดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2559 ถึง
วนัที 30 มิถุนายน 2574 AWN มีภาระผูกพนัจะต้องปฏิบัติตามขอ้กําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นการประมูลเมือวนัที 28 มิถุนายน 2559 AWN ไดช้าํระเงินงวดแรก
เป็นจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 8,603 ลา้นบาท พร้อมวาง
หนังสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือให้กบั กสทช. โดยเงินงวดที 2 
และ 3 อีกร้อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิมจะชาํระในปีทีสองและปีทีสามนับจากวนัจ่ายชาํระครั งแรก และ
ส่วนทีเหลือจะชาํระในปีทีสี 

เมือวนัที  11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคาํสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที  4/2562 ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช.”) พิจารณาแบ่งชาํระเงินจากการประมูลคลืนความถีทั งหมดทีผูรั้บใบอนุญาตให้ใช้
คลืนความถี 890-915 MHz/935-960 MHz ตอ้งชาํระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กนั โดยให้
ผูรั้บใบอนุญาตทีไม่สามารถชาํระเงินจากการประมูลคลืนความถีได้ตามเงือนไขการชาํระเงินเดิมแจ้ง
ความจาํนงในการขอแบ่งชําระดังกล่าวไปยงั กสทช. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีคาํสังนี มีผลใช้บังคับ 
อยา่งไรก็ตาม การขอแบ่งชาํระอยูภ่ายใตเ้งือนไขทีวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งประสงคที์จะเขา้ร่วมขอรับ
การจดัสรรคลืนความถี 700 MHz ที กสทช. จะพจิารณาจดัสรรดว้ย 

เมือวนัที 10 พฤษภาคม 2562 AWN ไดย้ืนหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) เพือแจง้ความประสงคข์อแบ่งชาํระเงิน
ประมูลคลืนความถี 900 MHz 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เมือวันที  19 มิถุนายน 2562 AWN ได้เข้าร่วมขอรับใบอนุญ าตให้ใช้คลืนความถีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อสํานกังาน กสทช. และเป็นผูไ้ดรั้บจดัสรรคลืนความถี 700 MHz จาํนวน 1 ชุด 
ซึ งต่อมา AWN ไดรั้บหนังสือจาก กสทช. ยนืยนัว่า AWN ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของคาํสัง คสช. ที 4/2562 
ส่งผลให้ AWN ไดรั้บสิทธิในการแบ่งชาํระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขใหม่ทีระบุใน
คาํสัง คสช. ที 4/2562 ดังกล่าว และแจง้ขอ้มูลการแบ่งชาํระเงินออกเป็นสิบงวด งวดละเท่า ๆ กนั ทั งนี  
AWN ไดท้าํการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายของคลืนความถี 900 MHz โดย
พิจารณาระยะเวลาการชาํระหนี ทีเปลียนแปลงไปและการเขา้ร่วมรับการจัดสรรคลืนความถี 700 MHz 
ผลต่างทีเกิดขึนจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคลืนความถี 900 MHz 
ตามเงือนไขเดิมและเงือนไขใหม่ รับรู้เป็นส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 
700 MHz เมือ AWN ไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ช้คลืนความถี 700 MHz 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 19 สิงหาคม 2561 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1740 MHz - 1745 MHz  และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุญาตเลขที 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  3) (“ใบอนุญาต”) ลงวันที 21 กันยายน 2561 โดย AWN ได้รับสิทธิ                      
ตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 24 กนัยายน 2561 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2576 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

การจดัสรรใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 700 MHz  

เมือวนัที  19 มิถุนายน 2562 AWN ได้รับการจัดสรรคลืนความถี 700 MHz จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ภายใตช่้วงคลืนความถีวิทยุ
คมนาคมระหวา่ง 723 MHz - 733 MHz  และ 778 MHz - 788 MHz กาํหนดระยะเวลา 15 ปี เริมตังแต่วนัที 
1 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าจะกาํหนดเป็นอย่างอืน ดว้ยราคารวมทังสิน 17,584 ลา้นบาท ตามเงือนไขและ
ขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นประกาศ กสทช. ลงวนัที 5 มิถุนายน 2562 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต AWN จะเริมชาํระ
งวดแรกไม่น้อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเริมตน้การอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 700 MHz  สําหรับงวดที 1 ชาํระ
เงินค่าคลืนความถีร้อยละ 10 ของราคาการอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็นเงินทังสิน 
1,881 ล้านบาท พร้อมหนังสือคํ าประกันจากธนาคารเพือคําประกันการชาํระเงินในส่วนทีเหลือให้กับ 
กสทช. จาํนวนทีเหลือจะชาํระในปีทีสองถึงปีทีสิบ งวดละเท่า ๆ กนั พร้อมหนงัสือคําประกนัจากธนาคาร
เพือคําประกนัค่าคลืนความถีส่วนทีเหลือ 
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ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขก่อนการรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีฯให้ถูกตอ้งและครบถว้น
ภายในระยะเวลาทีกาํหนดแลว้ให้ถือว่า ผูข้อรับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯทีได้รับการจดัสรรคลืน
ความถีดงักล่าวนี สินสิทธิทีจะไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯ ตลอดจนตอ้งชดใชค้่าเสียหายเบืองตน้
เป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกวา่ 2,638 ลา้นบาท และค่าเสียหายอืนทีเกิดจากการดาํเนินการเรียกคืนคลืนความถี 
รวมถึงการไม่ไดรั้บสิทธิการแบ่งชาํระเงินตามทีระบุไวใ้นคาํสัง คสช. ที 4/2562โดยจะตอ้งกลบัไปชาํระเงิน
ตามเงือนไขการชาํระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz และเงินประมูลคลืนความถีส่วนเพิมตามหลกัเกณฑที์
ระบุในประกาศของ กสทช. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามเงือนไขเดิม  

สําหรับเงือนไขการชําระเงินค่าคลืนความถีฯ สํานักงาน กสทช.  ประกาศเรื อง การอนุญาตให้ใช้คลืน
ความถีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 703 MHz - 733 MHz  และ 758 MHz - 788 MHz ฉบับที 2 ลง
วนัที 12 มิถุนายน 2563 กาํหนดใหม่ใหช้าํระเงินค่าคลืนความถีงวดที 1 ตามจาํนวนทีกาํหนดในประกาศฯ 
ดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในวนัที 13 มกราคม 2564 ดงันัน คลืนความถีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 
723 MHz - 733 MHz  และ 778 MHz - 788 MHz เริมตังแต่วนัที 15 มกราคม 2564 กาํหนดระยะเวลา 15 ปี 

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 2600 MHz 

เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผู ้ดําเนินการและให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีภายใต ้
ช่วงคลืนความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 2500 MHz - 2600 MHz ตามใบอนุญาตเลขที  NBTC/FREQ/TEL/55/1  
(เพิมเติมครั งที  4) (“ใบอนุญาต”) ลงวันที  21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย AWN ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว  
เริ มตั งแต่วันที  21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที  20 กุมภาพันธ์ 2578 AWN มีภาระผูกพันจะต้องปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดตา่ง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

การประมูลคลืนความถีสาํหรับกิจการโทรคมนาคม ยา่น 700 MHz 

เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ไดรั้บแจง้ผลการประมูลคลืนความถีย่าน 700 MHz จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดย AWN เป็นผูช้นะ
การประมูลคลืนความถีย่าน 700 MHz ช่วงคลืนความถีวิทยุ 733 MHz - 738 MHz คู่กบั 788 MHz - 793 MHz 
ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี ดว้ยมูลค่าการประมูลรวมทังสิน 17,154 ลา้นบาท  AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเงือนไขการดาํเนินการก่อนรับใบอนุญาตตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื อง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลืน
ความถีสาํหรับกิจการโทรคมนาคมเคลือนทีสากล ยา่น 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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AWN ชาํระเงินประมูลคลืนความถีฯ งวดแรก มูลค่าร้อยละ 10 ของราคาการประมูลสูงสุดรวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงินจาํนวน 1,835 ลา้นบาท ในวนัที 13 มกราคม 2564 พร้อมหนงัสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนั
การชาํระเงินประมูลในส่วนทีเหลือให้กบั สํานกังาน กสทช. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเริมตน้
การอนุญาตให้ใชค้ลืนความถียา่น 700 MHz จาํนวนทีเหลือจะชาํระในปีทีสองถึงปีทีสิบ งวดละเท่า ๆ กนั 
พร้อมหนงัสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัค่าคลืนความถีส่วนทีเหลือ ทังนี  ประกาศฯ กาํหนดวนั
เริมตน้อนุญาตให้ใชค้ลืนความถีย่าน 700 MHz เป็นวนัที 1 เมษายน 2564 หรือจนกว่า กสทช. จะกาํหนด
เป็นอย่างอืน สํานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งวนัเริมตน้การอนุญาตให้ใช้คลืนความถีย่าน 700 MHz 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั 

การประมูลคลืนความถีสาํหรับกิจการโทรคมนาคม ยา่น 26 GHz 

เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ไดรั้บแจง้ผลการประมูลคลืนความถียา่น 26 GHz จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ชุดความถีที 10 - 21 
ช่วงความถีวิทยุ 25.2 GHz - 26.4 GHz ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับแต่วนัทีได้รับอนุญาต ดว้ยมูลค่า
การประมูลรวมทังสิน 5,345 ลา้นบาท AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตามตามเงือนไขการดาํเนินการ
ก่อนรับใบอนุญาตตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลือนทีสากล ยา่น 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz 

AWN มีกาํหนดต้องชาํระเงินประมูลคลืนความถีฯ ทั งหมด เป็นเงินจาํนวนรวมภาษีมูลค่าเพิมเป็นเงิน
ทังสิน 5,719 ลา้นบาท ภายในหนึ งปีนับจากวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ซึ งเป็นวนัที AWN ไดร้ับหนังสือ
แจง้เป็นผูช้นะการประมูลจาก สํานกังาน กสทช. 

2) บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด  (“SBN”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับ
ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ทีไม่ใช้
คลืนความถี ระดับชาติ ตามใบอนุญาตเลขที B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 20 มีนาคม 
2560 โดยมีกําหนดสินสุดวนัที 19 มีนาคม 2575 นอกจากนี  SBN ไดร้ับใบอนุญาตจาก กสทช. สําหรับ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ แต่ละฉบบัมีระยะเวลา 1 - 8 ปี ทังนี  SBN มีภาระผูกพนั
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตา่งๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 
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3) บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกัด  (มหาชน) (“CSL”)  บริษทัย่อยทางออ้ม ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาต                    
ดา้นอินเตอร์เน็ต ประเภท 2 และ ดา้นโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพือดาํเนินการและให้บริการ
เกียวกบัศูนยข์อ้มูลอินเตอร์เน็ต  บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ - ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพือการสือสาร 
ทังภายในประเทศและต่างประเทศ และจาํหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 

ตามขอ้กาํหนดของ กสทช. หากผูไ้ดร้ับใบอนุญาตมิไดก้ระทาํการทีขดัตอ่เงือนไขในใบอนุญาตโดยผิด
ในลกัษณะทีสาํคญัหรือเป็นความผิดทีร้ายแรง กสทช. จะพิจารณาการต่อใบอนุญาตตามขันตอนปกติ 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

   
ประเทศที 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

ชือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตัง 2563  2562 
บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั หยดุให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูใ้ห้บริการเครือข่ายชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาํระเงินทาง 

      อิเลก็ทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนที 

     ผูจ้ดัจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลือนที และให้บริการ 
     โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ให้บริการ 
     โทรคมนาคมบริการโครงข่ายโทรคมนาคม 
     และให้บริการอนิเตอร์เน็ต 

ไทย 99.99  99.99 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ประเทศที 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

ชือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตัง 2563  2562 
บริษัทย่อย (ต่อ)      
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการ 
    โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ และ 
     ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ผูน้ําเข้าและจัดจําหน่าย โทรศัพท์เคลือนทีและ 
     อุปกรณ ์

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการพืนที ทีดินและอาคาร รวมทังสิง 
     อาํนวยความสะดวกต่างๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ผูพ้ฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
      ขอ้มูลสําหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลือนที 
      (Content Aggregator) แ ละให้ บริก ารใน การ 
     เรียกเก็บและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการจดัอบรมแก่บริษทัในกลุ่ม ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชัน  
จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการนายหนา้ประกนัภยั ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เลิร์นดิ จาํกดั   ผูใ้ห้บริการจดัอบรม ไทย 99.99  - 
      
บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั 

อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี  ไทย 51.00 1, 2  51.00 1 

บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ตและบริการรับ- 
    ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพือการสือสาร และ 
    จาํหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เนต็ 

ไทย 99.67 1, 3  99.58 1  

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการด้านการจดัพิมพแ์ละโฆษณาสมุด 
    รายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 

ไทย 99.99 1  99.99 1 

บริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ให้บริการผา่นระบบโทรศพัทเ์คลือนทีและ 
    พฒันาแอพพลิเคชัน 

ไทย 99.99 1  99.99 1 

บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จาํกดั ผูใ้ห้บริการธุรกิจสือโฆษณาออนไลน์ ไทย 99.94 1  99.94 1       
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการโครงข่ายสือสัญญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00 1  29.00 1       
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั ผูพ้ฒันาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสง ไทย 60.00 1  60.00 1 
บริษทั แรบบิท - ไลน ์เพย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชําระเงิน 

    ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย 33.33 1  33.33 1  

Digital Games International Private 
Limited 

ผูใ้ห้บริการเกมส์ออนไลน์ 
 

สิงคโปร์ 
 

33.33 1  - 

บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ปัจจุบนัยงัไม่ประกอบธุรกิจ ไทย 70.00 1  - 

1  สัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อยทางออ้ม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงโดยสัดส่วนของความเป็นเจา้ของทีถือโดยบริษทัย่อย 
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2  วนัที 1 กนัยายน 2563 บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั (“ADC”) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง
พาณิชยโ์ดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ADC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89 ลา้นบาทรวมอยู่ในรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของงบแสดงฐานะการเงินรวม สาํหรับรายการทีเหลือไม่เป็นรายการสาํคญัในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3  ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 AWN ไดซื้อหุ้นสามญัของ CSL เพิมเติมจาํนวน 526,300 หุ้น มูลค่าในราคาหุ้นละ 8.80 
บาท รวมเป็นเงิน 5 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.09 ของหุ้นสามญัทังหมดทีออกและชาํระแลว้ทังหมดของ CSL ผล
จากรายการดงักล่าว AWN ถือหุ้นสามญัของ CSL จาํนวน 592,524,524 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.67 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้
ทังหมดของ CSL 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดงันัน งบการเงินนี
จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซึงอาจเกิดขึนในกรณีทีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงาน
โดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน
อย่างต่อเนือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซึ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนืองและ 
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี สินและหนี สินทีอาจจะเกิดขึน
อย่างสมําเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจัดทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 เรือง “การนาํเสนอ
งบการเงิน” ซึ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที 2 ตุลาคม 2560 เรือง 
“การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง “กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน 
(ฉบบัที 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที 26 ธนัวาคม 2562 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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2.3 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม
ในหรือหลังวนัที  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซึ งมีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลาบญัชีนี และมีการเปลียนแปลงในหลกัการสําคญั มี
ดงันี  

2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน (“TFRS 9”) 

มาตรฐานกลุ่มเครืองมือทางการเงิน  

เมือว ันที  21 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันี  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 32 การแสดงรายการสาํหรบัเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที 19 การชาํระหนี สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาใชโ้ดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลงัจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี เป็นรายการปรับปรุง 
กาํไรสะสมและองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นตน้งวดของงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานกลุ่มเครืองมือทางการเงินนาํเสนอขอ้กาํหนดใหม่สําหรับรายการดงันี  

1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน 
2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และ 
3) การบญัชีป้องกนัความเสียง 

ตารางต่อไปนี แสดงผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 มาใช้ต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

การแสดงรายการ วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน
เดิม 

วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  
1 มกราคม 2563  

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เดิม 

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงาน 
ทางการเงินฉบับที 9 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  
1 มกราคม 2563 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์      
ลูกหนีการคา้และลูกหนี

หมุนเวียนอืน 
ราคาทุนหกัขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 
ราคาทุนตดัจาํหน่าย 18,298 (12)  18,286 

สินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวียนอืน 

เกณฑค์งคา้ง มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน 

- 1 1  

เงินลงทุนระยะยาวอืน ราคาทุนหกัขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- 67 (67) - 

สินทรัพยท์างการเงิน 
ไม่หมุนเวียนอืน 

- มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- 124 124 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี 

เกณฑค์งคา้ง เกณฑค์งคา้ง 3,491 195  3,686 

      

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินรวม 
การแสดงรายการ วิธีการรับรู้รายการ

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เดิม 

วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  
1 มกราคม 2563  

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เดิม 

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงาน 
ทางการเงินฉบับที 9 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  
1 มกราคม 2563 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ 

หนีสิน      
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี

หมุนเวียนอืน 
เกณฑค์งคา้ง ราคาทุนตดัจาํหน่าย 41,377 (47) 41,330 

หนี สินทางการเงิน
หมุนเวียนอืน 

เกณฑค์งคา้ง มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน 

141 120 261 

หนี สินทางการเงินไม่
หมุนเวียนอืน 

เกณฑค์งคา้ง มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน 

- 814 814 

      
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ด้

จดัสรร 
  43,726 30 43,756 

องคป์ระกอบอืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

  351 (676) (325) 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การแสดงรายการ วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน
เดิม 

วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 
 1 มกราคม 2563 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เดิม 

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงาน 
ทางการเงินฉบับที 9 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 
 1 มกราคม 2563 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีส่วนไดเ้สีย 27,928 (663) 27,265 
เงินลงทุนระยะยาวอืน ราคาทุนหกัขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 
- 47 (47) - 

สินทรัพยท์างการเงิน 
ไม่หมุนเวียนอืน 

- มูลค่ายตุธิรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน 

- 68 68 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี 

เกณฑค์งคา้ง เกณฑค์งคา้ง 550 (4) 546 

      ส่วนของผู้ถือหุ้น      
กาํไรสะสม - ยงัไม่ได้

จดัสรร 
  43,726 30 43,756 

องคป์ระกอบอืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

  351 (676) (325) 

2.4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทันาํ TFRS 16 มาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงยอดยกมากบักาํไรสะสม ดังนี  

- กาํหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบติัใช้ครั งแรกเป็น
รายการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัทีนาํ TFRS 16 มาใชค้รั งแรก 

- ไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบและยงัคงนาํเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 4 เรือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ผลกระทบทางการเงินจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า 
มาปฏิบติัใชเ้ป็นครั งแรก 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หนี สินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าทีก่อนหน้าถูกจดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตามหลกัการมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ว ัดมูลค่าด้วยจาํนวนเท่ากับหนี สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วย
จาํนวนเงินของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซึ งเกียวข้องกับ
สัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัทีนํามาปฏิบัติใช้ครั งแรก หนี สินตาม
สัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดดว้ย
อตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของผูเ้ช่าถวัเฉลีย
ทีนาํมาใช้กบัหนี สินตามสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 2.06 และร้อยละ 2.35 ตามลาํดบั 
ตามระยะเวลาของสัญญา 
สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที 17 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี สินตามสัญญาเช่า
ดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี สินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีนาํมาปฏิบติัใชค้รั งแรก 
ตารางต่อไปนี  แสดงรายการปรับปรุงของงบการเงินแต่ละรายการทีได้รับผลลกระทบจาก
การปฏิบติัใช ้TFRS 16 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที ผลกระทบจากการใช้ ยอดคงเหลือ ณ วันที 
 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงาน 1 มกราคม 2563 
 ตามมาตรฐาน ทางการเงินฉบับที 16 ตามมาตรฐาน 
 การรายงาน  การรายงาน 
 ทางการเงินเดิม  ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์    
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมนุเวียนอืน  18,298 (990) 17,308 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  125,510 (101) 125,409 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 66,758 66,758 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,375 (318) 1,057 
หนีสิน    
ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ    

ภายในหนึงปี 24,872 (53) 24,819 
ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่าภายในหนึงปี - 10,443 10,443 
หนี สินระยะยาว  69,172 (28) 69,144 
หนี สินตามสัญญาเช่า  - 54,987 54,987 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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- 14 - 
 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที ผลกระทบจากการใช้ ยอดคงเหลือ ณ วันที 
 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงาน 1 มกราคม 2563 
 ตามมาตรฐาน ทางการเงินฉบับที 16 ตามมาตรฐาน 
 การรายงาน  การรายงาน 
 ทางการเงินเดิม  ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์    
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมนุเวียนอืน  1,825 (1) 1,824 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  70 (17) 53 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 37 37 
หนีสิน    
ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ    

ภายในหนึงปี 15,327 (15) 15,312 
ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่าภายในหนึงปี - 27 27 
หนี สินระยะยาว  15,423 (16) 15,407 
หนี สินตามสัญญาเช่า  - 23 23 

ตารางต่อไปนีแสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 
เรือง สัญญาเช่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิม ณ วนัทีนาํมา
ปฏิบติัใชค้รั งแรก และหนี สินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีนาํมาปฏิบติัใชค้รั งแรก 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ภาระผูกพนัสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 49,453  278 
รายการปรับปรุง    
บวก รับรู้หนี สินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที 17 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 81  31 
บวก (หกั) ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที 16  23,063  (257) 
 72,597  52 
หกั ดอกเบียรอตดับญัชี (5,859)  (1) 
หนี สินตามสญัญาเช่าภายหลงัมลูค่าคิดลด ณ วนัที 1 มกราคม 2563 66,738  51 
หกั ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (990)  (1) 
หกั ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี (318)  - 
หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที 1 มกราคม 2563 65,430  50 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี ให้เป็นทางเลือกสําหรับทุกกิจการทีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการทีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เนืองจากการจดัทาํงบการเงินในช่วงเวลาที 
COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้
ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่าและรับรู้
รายการทางบญัชี แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี จึงมีวตัถุประสงคเ์พือลดผลกระทบในบางเรืองจากการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีในช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดังกล่าว ทังนี  กิจการสามารถใช้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีสําหรับการจดัทาํงบการเงินทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัวคราวทีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็น
การเปลียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี สินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดแต่ละงวดตาม
สัดส่วนทีไดส่้วนลด พร้อมทังกลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบี ยจาก
หนี สินตามสัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบันทึกผลต่างที
เกิดขึนในกาํไรหรือขาดทุน  

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการนําแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวมาใช้ไม่ไดมี้ผลกระทบอย่างมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

 

2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า 
TFRS 16 ได้มีการปรับปรุงสําหรับการยินยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั COVID-19 ซึ งมีผลบงัคบัใช้
ตังแต่วนัที 1 มิถุนายน 2563 ทังนีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงนี
เพือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที
เกิดขึนอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงือนไขตามทีระบุ
ไว ้ถือเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านันเสมือนว่าไม่ใช่
การเปลียนแปลงสัญญาเช่า นอกจากนี  TFRS 16 ฉบบัปรับปรุง ได้เพิมขอ้กาํหนดสําหรับข้อยกเวน้
ชัวคราวที เกิดขึ นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี ยอ้างอิง โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง
ดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 เป็น
ตน้ไป ทังนี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้ได้ ซึ ง TFRS 16 ฉบบัปรังปรุงนี ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 27 มกราคม 2564 
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 
เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือใหมี้เนือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้การปรับปรุงคาํนิยามและขอ้กาํหนดทางการบญัชี 
ดงัต่อไปนี  

คาํนิยามของธุรกิจ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวมธุรกิจ ทีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึนถึง
คาํนิยามของธุรกิจ และเพิมทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั โดยกลุ่มกิจกรรมและสินทรัพยที์ไดม้าจะ
ถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ ันตน้ทีไดม้านันกระจุกตวัอยู่ใน
สินทรัพย์ทีสามารถระบุตวัตนได้รายการเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยที์คล้ายคลึงกัน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบันี กาํหนดให้ใชวิ้ธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลียนแปลงดังกล่าว และ
สามารถถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้

คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั 
การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 เรือง 
การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  8 เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด รวมทังมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืนทีอา้งอิงถึงความ
มีสาระสําคญั โดยการปรับปรุงนี เพือให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกันกับกรอบแนวคิด โดยให้ใช้วิธี
เปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้

การปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง 
เนืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ทาํให้มีการปรับปรุงขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสียง
โดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยการปรับปรุงคาํนิยามและเกณฑ์
การรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี สิน รวมทังการเพิมแนวปฏิบติัเกียวกบัการวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพย์
และหนี สิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี  กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง
การเงินฉบบันี  ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึนถึงความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนในการวดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงิน  

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งมาเริมถือปฏิบติักบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
อยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวทีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
ในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
ยกเวน้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.4 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่า
ขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญัดงัต่อไปนี  
3.1 เกณฑใ์นการทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

การรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษทัและบริษทั บันทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั 
ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพือให้
ไดม้าซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนัน ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงทีเกิดขึนมารวมในการพิจารณา วนัทีซือกิจการคือ วนัทีอาํนาจในการ
ควบคุมนั นได้ถูกโอนไปยงัผูซื้ อ การกําหนดวนัทีซื อกิจการและการระบุเกียวกับการโอนอาํนาจ
ควบคุมจากฝ่ายหนึงไปยงัอีกฝ่ายหนึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกียวขอ้ง  

ค่าความนิยม วดัมูลค่าจากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึ งรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียที
ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์ระบุไดท้ีไดม้าและ
หนี สินทีรับมาซึงวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ 
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สิงตอบแทนทีโอนให้ ต้องวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป หนี สินทีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั
และบริษทั ทังนี สิงตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี สินทีอาจเกิดขึนและมูลค่าของ
โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผูถู้กซือเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมี
ผลให้สินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัและผูถู้กซือ ใหใ้ช้ราคาทีตํา
กวา่ระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหัก
จากสิงตอบแทนทีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายอืน  

หนี สินทีอาจเกิดขึนของบริษัททีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี สินหากมีภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัซึ งเกิดขึนจากเหตุการณใ์นอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า
จากผูถู้กซือ 

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกับการซือของกลุ่มบริษทัและบริษัททีเกิดขึนซึ งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น 
ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดขึน 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่า
เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหว่างปี 2552 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมีความสามารถในการใช้
อาํนาจเหนือกิจการนันทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง 

การสูญเสียการควบคุม 
เมือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรัพย์และหนี สินของ
บริษทัยอ่ยนันออก รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจ้าของ
ทีเกียวขอ้งกับบริษทัย่อยนัน กาํไรขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมทียงัคง
เหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 
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ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบด้วยส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของบริษทัทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วม
ในนโยบายดงักล่าว 

การร่วมคา้ เป็นการร่วมการงานซึ งผูที้มีการควบคุมร่วมในการงานนันมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ
การร่วมการงานนัน เงินลงทุนในการร่วมคา้บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย และรับรู้
รายการเริมแรกดว้ยราคาทุน 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการ
เมือเริมแรกด้วยราคาทุนซึ งรวมถึงต้นทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึ งเป็น
ผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง
ซึ งเป็นผลมาจากรายการกับบริษทัร่วมและกิจการทีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที
กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะ
เดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน 
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3.2 เงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
(สกุลเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้
ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนันัน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีไม่เป็นตวัเงินซึ งเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ งบนัทึกตาม
เกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

3.3 เครืองมือทางการเงิน 
ก) นโยบายทีปฏิบติัใชต้ังแต่วนัที 1 มกราคม 2563 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนด
ของสัญญาของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตน้ทุนการทาํ
รายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน 
(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) เพิม
หรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี สินทางการเงินตามความเหมาะสม เมือ
รับรู้รายการเมือเริมแรก ตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หนี สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
สินทรัพยท์างการเงินที รับรู้ทั งหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 
ขึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

ตราสารหนี ทีเขา้เงือนไขดงัต่อไปนี  ถูกวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยท์างการเงินทีถือครองตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
เพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

 ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซึ งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ งเป็นการจ่ายเพียง
เงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอืนทังหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

เวน้แต่ทีกล่าวไวก่้อนหน้า กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจปฏิบติัดงัต่อไปนีกบัสินทรัพยท์างเงินทีเมือเลือก
รับรู้รายการเมือเริมแรกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกให้แสดงการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึนภายหลงักบั
ตราสารทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน หากเขา้เงือนไข (2) ดา้นล่าง และ 

 กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกกาํหนดให้ตราสารหนี ทีเขา้เงือนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่า
ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หากการ
ปฏิบติัดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดการจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญั ดู (3) ดา้นล่าง 

(1) ราคาทุนตดัจาํหน่ายและวธีิดอกเบียทีแทจ้ริง 
วิธีดอกเบียทีแท้จริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหนีและปันส่วนดอกเบี ย
รับตลอดช่วงระยะเวลาทีเกียวขอ้ง 

ดอกเบียรับ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุและรวมในรายการ “รายไดท้างการเงิน” 

(2) ตราสารทุนทีเลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดง
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (เป็นรายตราสาร) ทังนี เมือเลือกแลว้ไม่สามารถ
ยกเลิกได ้การเลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้หากตราสารทุนเป็นการถือไวเ้พือคา้หรือหากเป็นสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายทีรับรู้
โดยผูซื้อในการรวมธุรกิจ 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนวัดมูลค่า 
เมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
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รายการดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมกบักาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสม
กาํไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเมือตดัจาํหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปกาํไรสะสมแทน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทังหมดทีไม่ใช่ถือไวเ้พือการคา้แสดง
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ณ วนัทีนาํ TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้รั งแรก (ดูหมาย
เหตุขอ้ 2.4) 

(3) สินทรัพยท์างการเงินทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินทีไม่เขา้เงือนไขสําหรับการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ดู (1) ถึง (2) ด้านบน) วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยท์างการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัสินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกับกาํไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใด ๆ ที รับรู้ 
ในกําไรหรือขาดทุน ตราบเท่าทีสินทรัพยท์างการเงินนั นไม่เป็นส่วนหนึ งของความสัมพนัธ์ของ 
การป้องกันความเสี ยงที เลือกกําหนดไว ้(ดูนโยบายการบัญชี การป้องกันความเสี ยง) กําไรหรือ
ขาดทุนสุทธิรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และรวมอยู่ในรายการ “กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์” มูลค่ายติุธรรมประเมินตามทีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2.4 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนกับ 
ลูกหนีการคา้ และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา จาํนวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
จะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัทีรายงานเพือให้สะทอ้นการเปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตจาก
ทีเคยรับรู้รายการเมือเริมแรกของเครืองมือทางการเงินทีเกียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัต้องรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุเสมอ
สําหรับลูกหนี การคา้และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนกบั
สินทรัพยท์างการเงินเหล่านี  ประมาณการโดยใชต้ารางการตังสํารองขึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัและบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้มื 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัวไป และการประเมินทิศทางทังในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 
รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึนจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาทีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึนตลอดอายขุองเครืองมือทาง
การเงินทีคาดไว ้ในทางกลับกันผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือนขา้งหน้า
แสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดตลอดอายทุีคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์
ปฏิบัติผิดสัญญาของเครืองมือทางการเงินทีมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ นภายใน 12 เดือน
หลงัจากวนัทีรายงาน 

(1) นโยบายการตดัรายการ 
กลุ่มบริษัทและบริษัทตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเมือมีขอ้มูลทีบ่งชีว่าลูกหนี มีปัญหา
ดา้นการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดที้จะได้รับคืน สินทรัพยท์างการเงินทีถูก
ตดัรายการอาจขึนอยู่กบัวิธีการบงัคบัภายใตก้ระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
โดยใชค้าํปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินทีไดรั้บคืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

(2) การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็นของ
การปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนี ปฏิบติัผิดสัญญา 
และยอดหนี เมือลูกหนี ปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติั
ผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนีปฏิบติัผิดสัญญาขึนอยู่กบั
ข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สําหรับยอดหนี เมือลูกหนี
ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขันต้นของสินทรัพย ์ 
ณ วนัทีรายงาน  

หากกลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผือผลขาดทุนของเครืองมือทางการเงินดว้ยจาํนวนเงิน
ทีเท่ากบัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน 
แต่ ณ วนัทีรายงานปัจจุบนั พจิารณาแลว้เห็นวา่ไม่ตอ้งถือปฏิบติั กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งวดัมูลค่า
ของค่าเผือผลขาดทุนด้วยจาํนวนเงินทีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือน
ขา้งหนา้ ณ วนัทีรายงานปัจจุบนั เวน้แต่สินทรัพยเ์หล่านันใชวิ้ธีการอยา่งง่าย 
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หนีสินทางการเงนิ 
หนี สินทางการเงินทังหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิดอกเบียทีแทจ้ริงหรือดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หนี สินทางการเงินทีแสดงดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก หาก
เขา้เงือนไขดงันี  

 การกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการอย่างมี
นยัสาํคญัทีจะเกิดขึน 

 หนี สินทางการเงินเป็นส่วนหนึงของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี สินทางการเงินหรือทังสองแบบ 
ทีมีการบริหารและประเมินผลการดําเนินงานด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมซึ งสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
การบริหารความเสียง หรือกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ขอ้มูลเกียวกบักลุ่มดงักล่าวมีการนาํเสนอเป็นการภายใน 

หนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
วิธีดอกเบียทีแทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี สินทางการเงินและปันส่วนดอกเบีย
จ่ายตลอดช่วงระยะเวลาทีเกียวขอ้ง อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงคืออตัราทีใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสด
จ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทังหมด ซึ งเป็นส่วนหนึงของอตัรา
ดอกเบียทีแท้จริง ตน้ทุนการทาํรายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอืนๆ ) ตลอดอายุทีคาดไวข้อง
หนี สินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาทีสั นกว่า เพือให้ไดร้าคาทุนตดัจาํหน่ายของ
หนี สินทางการเงิน 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัเขา้ทาํสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินหลายประเภทเพือบริหารความเสียงกบั
อตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียนต่างประเทศ รวมถึงสัญญาฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ และสัญญา
แลกเปลียนอตัราดอกเบีย 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญาอนุพนัธ์และวดัมูลค่าใหม่ใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์ดงักล่าวถูกเลือกกาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงที
มีประสิทธิผลในเหตุการณ์ ที ช่วงเวลาของการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนขึ นอยู่กับลักษณ ะ
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง 
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อนุพนัธ์ทีมูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ตรงกนัขา้มอนุพนัธ์ทีมูลค่ายติุธรรมเป็น
ลบรับรู้เป็นหนี สินทางการเงิน อนุพนัธ์จะไม่หักกลบในงบการเงิน อนุพันธ์แสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนหรือหนี สินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาทีเหลืออยู่ของอนุพนัธ์มีมากกว่า 12 เดือนและไม่คาด
วา่จะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนัธ์อืนแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหนี สินหมุนเวียน 

การบัญชีป้องกันความเสียง 
กลุ่มบริษัทเลือกกาํหนดให้อนุพนัธ์ทีเขา้เงือนไขเป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงทีเกียวขอ้งกับ 
ความเสียงอตัราดอกเบียในการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด  

ณ การเริมตน้ของความสัมพนัธข์องการป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัจดัทาํเอกสารซึงระบุถึงความสัมพนัธ์
ของการป้องกนัความเสียงระหวา่งเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงและรายการทีมีการป้องกนัความเสียง 
และวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ในการบริหารความเสียงสําหรับรายการทีเกียวขอ้งกบัการป้องกนัความเสียง 
นอกจากนี  ณ วนัทีเริมตน้ป้องกนัความเสียงและต่อเนืองไป กลุ่มบริษัทจดัทาํเอกสารว่า เครืองมือทีใช้
ป้องกันความเสียงมีประสิทธิผลในการหักกลบการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการทีมีการ
ป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งกบัความเสียงทีมีการป้องกนัความเสียง เมือความสัมพนัธ์ของการป้องกนั
ความเสียงเขา้เงือนไขความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงทุกขอ้ดงัต่อไปนี  

 มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการทีมีการป้องกันความเสียงและเครืองมือทีใช้ป้องกัน
ความเสียง 

 ผลกระทบของความเสียงด้านเครดิตไม่เหนือกว่าการเปลียนแปลงมูลค่าอนัเกิดจากความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจ และ     

 อตัราส่วนการป้องกนัความเสียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงเท่ากบัอตัราส่วนของ
ปริมาณของรายการทีมีการป้องกันความเสียงซึ งกลุ่มบริษทั ไดป้้องกันความเสียงต่อปริมาณของ
เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงซึงกลุ่มบริษทั ไดใ้ชป้้องกนัความเสียงสาํหรับปริมาณของรายการที
มีการป้องกนัความเสียงดงักล่าว 
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การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 
ส่วนทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์และเครืองมือทีใชป้้องกนัความ
เสียงทีเขา้เงือนไขอืนทีเลือกกาํหนดและเขา้เงือนไขเป็นการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ข) นโยบายทีปฏิบติัใชก่้อนวนัที 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัได้ใช้เครืองมือทางการเงิน เพือลดความเสียงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย เครืองมือทางการเงินเหล่านีประกอบดว้ยสัญญาแลกเปลียนล่วงหนา้ และ
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย ซึ งบนัทึกในงบการเงิน ณ วนัทีตามสัญญา วตัถุประสงคข์องเครืองมือ
ทางการเงินเหล่านีคือการลดความเสียง 

สัญญาแลกเปลียนและสัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าป้องกนัความเสียงจากการเปลียนแปลงของ
อตัราแลกเปลียนโดยการกาํหนดอตัราแลกเปลียนทีจะใชใ้นการชาํระหนี ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รายการ
ซือขายเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินอืน ณ วนัทีตามสัญญา สัญญา
แลกเปลียนและสัญญาซื อขายอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลียน  
ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดทีเกิดขึนในการทาํสัญญาจะถูกตัด
จาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ยป้องกนัความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย ผลต่างทีจะ
ได้รับหรือต้องจ่ายชําระตามสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยได้บันทึกเป็นส่วนหนึ งของรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายดอกเบียตลอดอายุของสัญญา กาํไรขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อน
กาํหนดไดบ้นัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  
ออมทรัพย ์และฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนั และเงินลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสูงและมีอายุคงเหลือนับแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลาสาม
เดือนหรือตํากว่า 

3.5 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 

ก) นโยบายทีปฏิบติัใชก่้อนวนัที 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุนสุทธิหลงัจากหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี  และการคาดการณ์เกียวกบัการ
ชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนี สูญ 

ข) นโยบายทีปฏิบติัใชต้ังแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน แสดงในราคาทุนสุทธิหักค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึน 

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.3 

3.6 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือประกอบดว้ยโทรศัพท์เคลือนที ซิมการ์ด และอะไหล่ทีใช้ในการซ่อมแซมและการ
ใหบ้ริการ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสินคา้
คงเหลือของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกัเคลือนที 

ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซือ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่ใน
สถานทีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายที
จาํเป็นในการขาย 

ค่าเผือสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจะถูกบันทึกสําหรับสินคา้เสือมคุณภาพ 
เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
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3.7 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัและเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ ตราสารหนีและตราสารทุนอืน 

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํทีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสัน มีอายคุรบกาํหนดมากกว่า
สามเดือนแต่ไม่เกินหนึงปี 

นโยบายทีปฏิบติัใช้ก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

ตราสารหนี ซึงกลุ่มบริษทัและบริษทัตังใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทีจะถือ
จนครบกาํหนด เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งราคาทุนทีซือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี จะถูกตดัจ่ายโดย
วิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหนี ทีเหลือ 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึ งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้
หรือตังใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั งแรก
เงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ
ผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที เป็นตัวเงิน บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  
ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศบนัทึกรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมทีเคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในกรณีทีเป็นเงิน
ลงทุนประเภททีมีดอกเบีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบียในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนโดย
วธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า   

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์พือคา้และหลกัทรัพยเ์ผือขายจะใช้ราคา
เสนอซือ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึง
กาํไรขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัและบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับ
เงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนทียงัถืออยูใ่ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อนปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนทีเหลืออยูท่ังหมด 

3.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมูลค่า 

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิ ของกิจการ 

ทีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือจากการดอ้ยค่า 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์
ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบั
การจดัหาสินทรัพยเ์พือให้สินทรัพยน์ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ต้นทุน
ในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สาํหรับเครืองมือ
ทีควบคุมโดยลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ซึ งไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์นันให้ถือว่า
ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้ง
บนัทึกแต่ละส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 
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สินทรัพยที์เช่า 
การเช่าซึ งกลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองส่วนใหญ่ของ
ทรัพยสิ์นทีเช่านันๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าโดยทาํ
สัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําที
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากว่า หักดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า 
ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นต้นทุนทางการเงิน และส่วนทีจะหักจากหนี ตามสัญญา เพือทาํให้
อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี สิน ต้นทุนทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนทีเกิดขึนในภายหลงั 
ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนันได้อย่างน่าเชือถือ 
ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือเกิดขึน 

ค่าเสือมราคา 
ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์สดงไดด้งันี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 - 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอปุกรณ์  3 - 20 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตัง และอปุกรณ์สาํนกังาน 2 - 18 ปี 
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรพัยท์ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตัง 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุด
ทุกสินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.9 สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี สินตามสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษัทและบริษทั นํา TFRS 16 มาใช้ โดยใช้วิธีปรับปรุงกบักําไรสะสม และไม่ปรับยอ้นหลงักับ
ขอ้มูลเปรียบเทียบทีแสดงตาม TAS 17 ทังนี รายละเอียดนโยบายการบญัชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 
มีดงัต่อไปนี  

ก) นโยบายทีปฏิบติัใชต้ังแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัและบริษทัทีเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษัทและบริษัท ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
ณ วนัเริมต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทและบริษทั รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี สินตามสัญญาเช่า 
ทีเกียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าทีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือน 
หรือน้อยกวา่) และสัญญาเช่าซึ งสินทรัพยมี์มูลค่าต ํา สัญญาเช่าเหล่านี  กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้การจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑท์ีเป็นระบบอืน
ทีดีกวา่ซึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาทีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยที์เช่า 

หนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 
ณ วนันัน โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบี ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานันไม่สามารถกาํหนดได ้
กลุ่มบริษทัและบริษทั ใชอ้ตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพิม 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนี สินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

 การจ่ายชาํระคงที (รวมถึง การจ่ายชาํระคงทีโดยเนือหา) หกัลูกหนี สิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 
 การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยู่กับดชันีหรืออตัรา ซึ งการวดัมูลค่าเริมแรกใช้ดัชนีหรืออตัรา  

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 
 จาํนวนเงินทีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
 ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีผูเ้ช่าจะใช้สิทธิเลือกนัน

และ 
 การจ่ายชาํระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่าจะใช้

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
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หนี สินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าภายหลังของหนี สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิมมูลค่าตามบัญชีเพือสะท้อนดอกเบียจาก
หนี สินตามสัญญาเช่า (ใชว้ธีิดอกเบียทีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพือสะทอ้นการชาํระการจ่ายชาํระ
ตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระ 

กลุ่มบริษัทและบริษัท วดัมูลค่าหนี สินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช ้
ทีเกียวขอ้ง) เมือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี  

 มีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สําคัญ หรือการเปลียนแปลงในสถานการณ์  
ทีส่งผลให้มีการเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดงักล่าว
หนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิด
ลดทีปรับปรุง 

 มีการเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า เนืองจากการเปลียนแปลงดชันีหรืออตัรา หรือการ
เปลียนแปลงจาํนวนเงินทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ในกรณี
ดงักล่าวหนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหมโ่ดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงโดยใช้
อตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปลียนแปลง
อตัราดอกเบียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดทีปรับปรุง) 

 มีการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือและการเปลียนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 
ในกรณีนีหนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึนอยู่กบัอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าทีเปลียนแปลง
โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดทีปรับปรุง ณ วนัทีการเปลียนแปลง
สัญญามีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเริมแรกกบัหนี สินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้ง การจ่ายชาํระ
ตามสัญญาเช่าใด ๆ ทีจ่ายชําระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลหักสิงจูงใจ 
ตามสัญญาเช่าทีไดรั้บใด  ๆและตน้ทุนทางตรงเริมแรกใด ๆ  การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
โดยใชร้าคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เมือกลุ่มบริษทัและบริษทั มีประมาณการต้นทุนทีจะเกิดขึนในการรือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง 
การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามทีกาํหนดไว้
ในขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดังกล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที 37 เรือง ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน เพืออธิบายต้นทุน 
ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหนึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้เกียวขอ้ง เวน้แต่
ตน้ทุนเหล่านันเกิดขึนเพือผลิตสินคา้คงเหลือ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชค้ิดค่าเสือมราคาตลอดช่วงเวลาทีสันกวา่ของอายสุัญญาเช่าและอายุการใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงหรือราคาทุนของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สะท้อนว่า กลุ่มบริษัทและบริษัท จะใช้สิทธิเลือกซือ สินทรัพย์สิทธิการใช้ที
เกียวขอ้งคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเสือมราคาเริม ณ 
วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิ การใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุอง
สัญญาเช่า ดงัต่อไปนี  

ทีดินและอาคาร 1 - 11 ปี 
คลืนความถีโทรคมนาคม 6 ปี 
เสาสถานีฐาน 9 ปี 
อุปกรณ์โทรคมนาคม 1 - 12 ปี 
อาคารสาํนกังาน 1 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 5 ปี 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  

กลุ่มบริษัทและบริษัท ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 เรื อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพือ
ประเมินว่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกสําหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ทีระบุ
ไดต้ามทีกล่าวในนโยบายเรือง “ทีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึ นอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหนี สินตามสัญญาเช่าและ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายชาํระทีเกียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดทีมีเหตุการณ์หรือเงือนไข
การจ่ายชาํระเหล่านันเกิดขึนและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่าใชจ่้ายอืน” ในกาํไรหรือขาดทุน 

ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผู ้เช่าไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและ
บนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าทีเกียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัและ 
บริษทั ใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 
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กลุ่มบริษทัทีเป็นผูใ้หเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงสัญญาเช่าเป็นผูใ้ห้เช่าทีเกียวขอ้งกบัการให้เช่าพืนทีและอุปกรณ์  

สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษัท เป็นผูใ้ห้เช่าจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดําเนินงาน เมือ
เงือนไขของสัญญาเช่าโอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทังหมดของความเป็นเจ้าของให้แก่ผูเ้ช่า 
สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอืน ๆ ทังหมดจดัประเภทเป็นสัญญา
เช่าดาํเนินงาน 

เมือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญา
แยกจากกัน ผูใ้ห้เช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงานโดย
อา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ีเกิดขึนจากสัญญาเช่าหลกั 

รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าทีเกียวขอ้ง ตน้ทุนทางตรง
เริมแรกทีเกิดขึนจากการเจรจาและเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์ี
เช่าและรับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

จาํนวนเงินทีจะไดร้ับจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหนีดว้ยจาํนวนทีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพือสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนราย
งวดคงทีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

เมือสัญญาทีประกอบดว้ยส่วนประกอบทีเป็นการเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทันํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ เพือปันส่วนขอ้พิจารณา
ภายใตส้ัญญากบัแต่ละส่วนประกอบ 

ข) นโยบายทีปฏิบติัใชก้่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยโ์ดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจาก
สิงตอบแทนจูงใจทีได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านัน 

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบียปรับทีตอ้งจ่ายให้กบั
ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน 
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สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเสียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิ ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึก
สินทรัพยที์เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตํา
ทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํนวนใดจะตํากว่า ค่าเสือมราคาของสินทรัพยที์เช่าคาํนวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสือม
ราคารับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน การรับรู้มูลค่าเริมแรก
ของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ภายหลังจากการรับรู้เริมแรก  
ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า การบัญชีด้านผูล้งทุนมูลค่า 
ตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
ในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ ทีเป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
รวมถึงค่าความนิยม 

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินทีจะจ่ายชาํระ ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระกบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบนัทึกเป็นตน้ทุน
ทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม
ซึงจะเริมตดัจาํหน่ายเมือวนัทีใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช ้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน ประกอบดว้ยมูลค่าความสัมพนัธ์และสัญญาทีมีกบัลูกคา้ทีมาจากการรวมธุรกิจ 
ค่าสิทธิในการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง และค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ ทีกลุ่มบริษัท 
และบริษทัซือมาและมีอายุใช้งานจาํกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยรวมเป็นสินทรัพยท์ีสามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนัน ค่าใชจ่้ายอืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์
ทีเกิดขึนภายในรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
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ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะให้
ประโยชน์  

ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี  

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม อายใุบอนุญาต 
มูลค่าความสัมพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ 5 ปี 
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ 5 ปี 
ค่าสิทธิ ในการใชโ้ครงข่ายเคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง ไม่เกินอายทีุเหลือของสัญญา 
ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตัง 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิน
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.11 สินทรัพยอื์น 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี ประกอบด้วยต้นทุนของการเช่าสถานทีตั งสถานีฐานระยะยาว ค่าใช้จ่าย
เกียวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทีสถานีฐาน และค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ และแสดงดว้ยราคา
ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตัดจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่า
คงเหลือ 
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ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดว่า
จะไดร้ับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนซึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะ
ใหป้ระโยชน ์ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี  

ตน้ทุนของการเช่าสถานทีตังสถานีฐานระยะยาว อายสุัญญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทีสถานีฐาน ไม่เกินอายทุีเหลือของสัญญาอนุญาตให้ 

   ดาํเนินการ 
ค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ อายกุารใชง้าน 

3.12 การดอ้ยค่า 
นโยบายทีปฏิบติัใช้ก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน
ว่ามีขอ้บ่งชี เรืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดว่า 
จะไดรั้บคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย ์
ทีก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึ งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและ 
มีความชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึ งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึก
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 
ยอดขาดทุนทีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซือ 
กบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนันๆ 
ซึงเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุน 
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การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์ผือขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึง
มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท์ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยที์ ก่อให้เกิดเงินสด 
ทีสินทรัพยน์ันเกียวขอ้งดว้ย 

การปรับลดการดอ้ยค่า 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกปรับลด เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิมขึน
ในภายหลงั และการเพิมขึนนันสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
สําหรบัสินทรัพยท์างการเงินทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนีและตราสารทุนทีจดัประเภท
เป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การปรับลดการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินทีเป็นตราสารทุนทีจดัประเภทเป็นหลักทรัพยเ์ผือขาย การปรับลดจะถูกรับรู้
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับลด ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี
เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลด หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้
ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลดเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตัดจาํหน่าย เสมือนหนึ ง 
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.13 หนี สินทีมีภาระดอกเบีย 
หนี สินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกเริมแรกในมูลค่ายติุธรรมหักค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัการเกิดหนี สิน ภายหลงั
จากการบนัทึกหนี สินทีมีภาระดอกเบียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหวา่งยอด
หนี เริมแรกและยอดหนี เมือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุการกูย้มืโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
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3.14 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุน 

3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
กองทุนสํารองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพซึ งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที
ไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษัทและบริษัทและได้รับการบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
ดงักล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัและบริษทั เงินจ่าย
สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิด
รายการนัน 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานทีตอ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
และผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยทีประมาณการไวซึ้งคาํนวณโดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํหนด
ไวท้ั งหมดซึ งเกิดขึนจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของการประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงานใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของผลประโยชน์พนักงานในงบกาํไร
ขาดทุน 

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง  
ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุน เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงเจตนาผกูพนั
อยา่งชดัเจนเกียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดที้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทัง
การเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเมือกลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอให้มีการออกจากงานโดย
สมคัรใจ และมีความเป็นไปได้ทีจะได้รับการตอบรับขอ้เสนอนัน และสามารถประมาณจาํนวนของการ
ยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิน
กวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดค้ิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมือพนกังานทาํงานให ้

หนี สินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสันหรือการปันส่วนกาํไร 
หากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะต้องจ่าย 
อนัเป็นผลมาจากการทีพนักงานได้ทาํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันี สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ของโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนทีออกให้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ  

รายจ่ายของโครงการ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและบนัทึกเป็นส่วนเพิมในรายการ 
“สํารองสําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาทีการให้บริการ
และ/หรือผลงานทีกาํหนดไวใ้นโครงการเป็นไปตามเงือนไข 

3.16 ประมาณการหนี สิน 
ประมาณการหนี สินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษัทและบริษทัมีภาระหนี สินตามกฎหมายทีเกิดขึนใน
ปัจจุบันหรือทีก่อตัวขึ นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนี สินดงักล่าว ประมาณการหนี สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษี
เงินได ้เพือให้สะท้อนจาํนวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมี
ต่อหนี สิน ประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

3.17 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
การรับรู้รายได ้
รายไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระทีตอ้งปฏิบติัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน เมือการควบคุมสินคา้ถูกโอนใหแ้ก่ผูซื้อแลว้  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตและบริการอืนๆ รับรู้เมือมีการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 

รายไดค้่าบริการตามสัญญาออกแบบและติดตังระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และการสือสาร (“ไอซีที”) 
รับรู้ตามขันความสาํเร็จของงาน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานและในงวดบญัชีทีมีการใหบ้ริการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายไดจ้ากสัญญาทีมีหลายองค์ประกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
ราคาขายแบบเอกเทศ ตามภาระทีตอ้งปฏิบติั กรณีทีสัญญามีภาระทีตอ้งปฏิบติั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง 
และตลอดช่วงเวลาหนึง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และภาระทีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเริมตน้สัญญา รับรู้
เป็นสินทรัพยห์รือหนี สินตามสัญญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

สินทรัพยต์ามสัญญาแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผือจากการยกเลิกสัญญา 
ค่าเผือจากการยกเลิกสัญญาโดยส่วนใหญ่ประเมินจากการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี  การคาดการณ์
เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ และขอ้มูลการยกเลิกสัญญาในอดีต สินทรัพยต์ามสัญญาจะ
ถูกตดัจาํหน่ายเมือมีการยกเลิกสัญญา 

ตน้ทุนในการไดม้าซึ งสัญญา 
ตน้ทุนในการได้มาซึ งสัญญา คือ ค่านายหน้าทีจ่ายเพือให้ได้มาซึ งสัญญาทีทาํกับลูกคา้บนัทึกเป็น
สินทรัพย ์แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอย่าง
เป็นระบบตลอดระยะเวลาของสัญญาซึ งสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดต้ามสัญญา ในกรณีทีระยะเวลา
ของการตดัจาํหน่ายต้นทุนทีเกิดขึนจากการไดม้าซึ งสัญญามีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี กลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซึ งสัญญาดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดรายการ 

รายไดค้่าเช่า 
รายไดค้่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริมแรก
ทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสัญญา 

รายไดด้อกเบีย 
รายไดด้อกเบียบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทนุตามเกณฑค์งคา้ง 

3.18 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจาก
เวลาทีผ่านไป และสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินทีถือไว้
เพือขาย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน หรือขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหนีการคา้) และขาดทุนจากเครืองมือป้องกนัความเสียง
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนการกู้ยืมทีไม่ไดเ้กียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไขรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.19 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกับ
รายการทีเกียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบั
รายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี สินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวดงัต่อไปนี  การรับรู้ค่าความนิยมในครั งแรก การ
รับรู้สินทรัพย์หรือหนี สินในครั งแรกซึ งเป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการทีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี สินตาม
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการ
ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน 
และมีดอกเบียทีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัและบริษทั เชือว่าไดต้ังภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงิน
ได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี อยู่บนพืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลา
รายงานทีเกิดการเปลียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมือ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี สินภาษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษี
เดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชาํระหนี สินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตังใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี สินใน
เวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพือเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ 
ทางภาษีจะมโีอกาสถูกใชจ้ริง 

3.20 กาํไรต่อหุ้น 
กลุ่มบริษทัและบริษทั แสดงกาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสําหรับหุน้สามญั กาํไรต่อ
หุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษทัและบริษทัดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนักทีออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจาํนวนหุ้นสามัญทีซือคืน 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัทีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุ ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัทีออกจาํหน่ายและปรับปรุงด ้วยจํานวนหุ้นสามัญทีซื อคืน และ
ผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทังหมดและสิทธิซือหุน้ของพนกังาน 

3.21 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบริหารของกลุ่มบริษทัจะแสดงถึงรายการ
ทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  

3.22 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัต้อง
อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตังขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย์ หนี สินและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับ
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีอาจเกิดขึน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รวมทังการแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู ้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์  
ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน 
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การใชดุ้ลยพินิจทีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัตอ่ไปนี  

การรับรู้ตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละการคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์
การรับรู้ต้นทุนทีเกิดขึนเป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะสินสุดเมือผูบ้ริหารไดพิ้จารณาแลว้วา่สินทรัพยน์ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งาน
ไดต้ามความประสงคข์องผูบ้ริหาร นอกจากนัน นโยบายการบญัชีวิธีการคิดค่าเสือมราคาและการประมาณ
อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยย์งัคงใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้ริหารในการทบทวนอย่างสมําเสมอทุกรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

การดอ้ยค่า 
สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินว่ามี
ข้อบ่งชี  เรื องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์ 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลขาดทุนสะสมยกมา 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เมือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีใน
อนาคต และโอกาสทีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี
สะสม 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั 
รายการทีมีการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการตังประมาณการหนี สินทีอาจเกิดขึนจากคดีความที
สาํคญัเนืองจากผลคดียงัไม่สินสุด 

3.23 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะไดร้ับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการที
เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานันจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หนี สินรายการใดรายการหนึง กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี สินนันซึ ง
ผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี สิน ณ วนัทีวดัมูลค่า โดยการวดั
มูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินนีใชต้ามเกณฑต์ามทีกล่าว 
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นอกจากนี  การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ ัดลาํดบัชันเป็นระดบัที 1 ระดบัที 2 และระดบัที 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขันของขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลทีใชว้ดัมูลค่า
ยุติธรรม ซึ งมีดงัต่อไปนี  

- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์
หรือหนี สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ันหรือ
หนี สินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ  11 6 1 1 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 35 605 630 (1) 3 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 35 19,529 19,828 615 1,971 
เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ไม่เกิน 3 เดือน  1 1,027 - - 
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง  185 135 - - 
  20,331 21,626 615 1,975 
หกั เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 (1,910) (1,989) - - 
รวม  18,421 19,637 615 1,975 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินบาท  17,075 18,263 615 1,975 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 788 1,096 - - 
สกุลเงินยโูร 36 558 278 - - 
รวม  18,421 19,637 615 1,975 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีอตัราดอกเบี ยที
แท้จริงในอัตราระหว่างร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี และร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 0.45 ต่อปี ตามลาํดับ  
(ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 : ร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 2.57 ต่อปี และร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี ตามลาํดบั) 

5. เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็นการเฉพาะ  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยทีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัย่อยตอ้ง
ฝากเงินสดทีรับล่วงหน้าจากลูกคา้ไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกคา้ของบริษทัย่อย และไม่สามารถนาํไปใชส้ําหรับวตัถุประสงค์อืนนอกจากชาํระให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านัน 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็นการเฉพาะในงบการเงินรวมมีจาํนวนเงิน 
1,910 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 : 1,989 ลา้นบาท) 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 224

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีการค้า      
บคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35     

ลูกหนีการคา้  37 39 15 10 
รายไดค้า้งรับ  16 25 - - 

  53 64 15 10 
บุคคลหรือกิจการอืน ๆ      

ลูกหนีการคา้  10,668 9,993 179 180 
รายไดค้า้งรับ  7,727 7,985 1,574 1,574 

  18,395 17,978 1,753 1,754 
รวมลูกหนีการค้า  18,448 18,042 1,768 1,764 
หกั  ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิต      

ทีคาดว่าจะเกิดขึน /      
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  (1,869) (1,765) (97) (98) 

ลูกหนีการค้า - สุทธ ิ  16,579 16,277 1,671 1,666 
ลูกหนีอืน      
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  1,028 1,817 21 10 
ลูกหนี  - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น      

โทรศพัทเ์คลือนที  74 94 - - 
ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน  49 51 - - 
อืน ๆ 35 51 59 62 149 
รวมลูกหนีอืน  1,202 2,021 83 159 
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 17,781 18,298 1,754 1,825 
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ      

เกิดขึน / หนี สูญและหนีสงสัยจะสูญ     
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2,876 2,521 (2)  (1) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน  43 58 15 10 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 3 4 - - 
เกินกาํหนดชาํระกวา่ 6 เดือน     

แต่ไม่เกิน 12 เดือน 3 - - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 4 2 - - 
 53 64 15 10 
บุคคลหรือกิจการอืนๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน  14,450 15,051 1 - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 729 767 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน     

แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,325 175 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 1,891 1,985 1,752 1,754 
 18,395 17,978 1,753 1,754 
หกั  ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิต     

ทีคาดวา่จะเกิดขึน /     
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,869) (1,765) (97) (98) 

 16,526 16,213 1,656 1,656 
ลูกหนีการค้า - สุทธ ิ 16,579 16,277 1,671 1,666 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตังแต ่14 วนัถึง 120 วนั 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 225
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ตารางต่อไปนีแสดงการกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีไดรั้บรู้สําหรับ
ลูกหนีการคา้โดยการประเมินแบบกลุ่มซึงเป็นไปตามวิธีการอย่างง่ายทีกาํหนดไวใ้น TFRS 9 (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2562 : ไมมี่) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 -  - 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 (1,765)  (98) 
สาํรองผลผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (3,054) - 
ตดัจาํหน่ายเป็นหนี สูญ 2,770 - 
ไดรั้บคืน 180 1 
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 (1,869) (97) 

ลูกหนีการคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินบาท  16,096 15,217 1,671 1,666 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ     36 453 984 - - 
สกุลเงินยโูร 36 7 76 - - 
สกุลเงินเยน 36 21 - - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 36 2 - - - 
รวม  16,579 16,277 1,671 1,666 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดหนี คงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่งรายได้
จากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ซึ งยอดคงเหลือดังกล่าวแสดงเป็นหนี คงคา้งนานเกิน 12 เดือน  
เป็นจาํนวนเงิน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามลาํดับ (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 : 1,584 ล้านบาท 
และ 1,574 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

เมือวนัที 16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ชาํระหนีดงักล่าวพร้อมดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,526 ลา้นบาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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เมือวันที  1 พฤษภาคม 2560 คณ ะอนุญาโตตุลาการมีคําชี ขาดให้ทีโอทีชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จาก 
การให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกนัยายน 2555 ให้กบับริษทัเป็น
จาํนวน 1,355 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยตั งแต่วนัชี ขาด จนกว่าจะชําระเสร็จเป็นจาํนวนร้อยละ 7.5 ต่อปีของ 
เงินตน้ดงักล่าว นอกจากนี  ทีโอทีตอ้งชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศตังแต่
เดือนตุลาคม 2555 เป็นตน้ไปจนกว่าจะหมดภาระผูกพนัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในวนัที 30 กนัยายน 2558 
หรือไดมี้การตกลงแกไ้ขหรือทาํสัญญากนัใหม่ 

ต่อมาในวนัที  7 กันยายน 2560 บริษัทได้รับคําฟ้องคดีหมายเลขดําที  1148/2560 ลงวันที  17 กรกฎาคม 2560  
ซึ งทีโอทียืนฟ้องเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทีชี ขาดให้ทีโอทีชาํระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตามขอ้ความขา้งตน้ ขณะนีคดีอยูใ่นขันตอนของศาลปกครองกลาง 

เมือวนัที 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องของทีโอที ซึ ง เป็นผลให้ทีโอที ตอ้งชาํระเงิน
ส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศให้แก่บริษทั ตามคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ทังนี  ทีโอทีมีสิทธิยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไดภ้ายใน 30 วนั 

เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดย้ืนฟ้องตอ่ศาลปกครองกลาง
เรียกร้องให้บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ จาํนวน 9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้องพร้อมดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงิน 
11 ลา้นบาท 

เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาให้ กสท. ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศให้กบั DPC จาํนวน 2.56 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงิน
ต้นจาํนวนดังกล่าว จนกว่าจะชาํระเสร็จสิน นับแต่วนัฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน โดยให้ชาํระ
ภายใน 60 วนั จากวนัทีคดีสินสุด 

ต่อมาเมือวนัที 29 มิถุนายน 2561 DPC ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด  
ทีให้ กสท.ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตามอตัราค่าตอบแทนการใช้
และเชือมต่อ ตามคาํสังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบบั 11/2553 เรือง ให้ใชอ้ตัราค่าตอบแทน
การเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอตัราอา้งอิง ซึ งมิใช่อัตราที DPC และ กสท. ตกลงร่วมกันตามขอ้ตกลง
แบ่งส่วนรายได ้ขณะนีคดีอยูใ่นขันตอนของศาลปกครองสูงสุด 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 226

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 51 - 
 

7. สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา 
สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ :ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สินทรัพย์หมุนเวียน   
สัญญาขายอปุกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือน 1,715 2,219 
หัก  ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน / ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ   
           หรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสินสุดระยะเวลาของสัญญา (267) (350) 
สินทรัพย์ตามสัญญา - สุทธิ  1,448 1,869 
   

ขาดทนุจากการยกเลิกสัญญาสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 525 747 

สินทรัพย์ที เกิดจากสัญญาคือจาํนวนที เกิดจากสัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือนทีทาํกับลูกค้า  
ซึ งเกิดขึนจากการปันส่วนราคาขายให้กบัการขายอุปกรณ์ ซึ งมีช่วงเวลารับรู้รายได ้ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ ง  
เมือกลุ่มบริษทัมีการโอนการควบคุมของอุปกรณ์ให้กบัลูกคา้แลว้ โดยสินทรัพยต์ามสัญญาดงักล่าวจะลดลง
สัมพนัธ์กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนโดยบริการรายเดือนมีช่วงเวลารับรู้
รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึงและตามขันความสาํเร็จของงาน 

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาทีถูกยกเลิกหรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสินสุดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู้
เป็นขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 

ตารางต่อไปนีแสดงการกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีไดรั้บรู้สําหรับ
สินทรัพยต์ามสัญญาซึงเป็นไปตามวิธีการอย่างง่ายทีกาํหนดไวใ้น TFRS 9 (งบการเงินเฉพาะกิจการ :ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม - 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 (350) 
สาํรองผลผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 83 
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม (267) 
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8. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สินคา้สาํเร็จรูป 2,423 4,920 - - 
วสัดุและอะไหล่ - 1 - - 
อะไหล่เพือการซ่อมแซม     

เครือข่ายโทรศพัท์เคลือนที 125 129 - - 
 2,548 5,050 - - 
หกั  ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า     

ของสินคา้คงเหลือ (176) (222) - - 
สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 2,372 4,828 - - 

กลุ่มบริษทัและบริษทักลบัรายการค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวมจาํนวน 46 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (สําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2562 : งบการเงินรวม 378 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 363 ลา้นบาท) 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดังนี  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  2563  2562 
ณ วนัที 1 มกราคม  25 18 
รับรู้กาํไรในเงินลงทนุในบริษทัร่วม  7 7 
ณ วันที 31 ธนัวาคม  32 25 
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการซือขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดังนี  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
ณ วนัที 1 มกราคม 636  736 
เงินลงทุนเพิมขึน 247 - 
เงินปันผลรับระหวา่งปี (9) (8) 
แปลงค่างบการเงิน 3  - 
รับรู้ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมคา้ (78)  (92) 
ณ วันที 31 ธันวาคม 799 636 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 
Digital Games International Pte Ltd. (“DGI”) 
เมือวันที  13 กุมภาพันธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ลงทุนในบริษัท Digital Games 
International Pte Ltd. (“DGI”) ประเทศสิงคโปร์ ต่อมา เมือวนัที 24 มีนาคม 2563 บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย 
จาํกดั (“WDS”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั SK Telecom Co. , Ltd. ประเทศเกาหลีใต้
และ Digital Gaming Investment Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ สําหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.33 หรือ 
10,000,000 หุ้น ของ DGI ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นจาํนวนเงินรวม 10 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 
226 ลา้นบาท เพือขยายตลาดธุรกิจเกมส์ออนไลน์ 

บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จํากัด 
เมือวนัที 7 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ท
เวอร์ค จาํกดั (“ABN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยได้ลงทุนร่วมกับบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จาํกัด (มหาชน) ใน
บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“SAN”)  เพือประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber- 
Optic) ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ SAN มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 30 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ
จาํนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ ง SAN ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวนแล้ว และไดจ้ดทะเบียนจดัตัง
บริษัทกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ล้ว เมือวนัที 13 กรกฎาคม 2563 โดย ABN ถือหุ้นจาํนวน 
209,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียนของ SAN 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสําหรับแต่ละปี มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับสําหรับปี 
 2563 2562 2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)               
บริษัทร่วม                 
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั 29 29 50 50 15 15 32  25  -  - 
              
การร่วมค้า              
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 60 60 100 100 60 60 114  87  9  8 
              
บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์ จาํกดั 33.33 33.33 600 600 787 787 490  549  -  - 
              
Digital Games International Pte Ltd 33.33 - 678 - 226 - 175  -  -  - 
              
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 70 - 70 - 21 - 20  -  -  - 
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สรุปขอ้มูลฐานะทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้และผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

  
วันที 

รายงาน 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

  
สินทรัพย์
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์รวม 

  
หนีสิน

หมุนเวียน 

  
หนีสิน 

ไม่หมุนเวียน 

  
หนีสินรวม 

  
รายได้ 
รวม 

  
ค่าใช้จ่าย 

รวม 

  
กําไร 

(ขาดทุน) 
ปี 2563               
บริษัทร่วม            
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 63  448  511 113 296 409 164 139 25 
            
การร่วมค้า            
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 60 113  101  214 23 1 24 96 36 60 
              
บริษทั แรบบิท ไลน์ เพย ์ จาํกดั    31 ธนัวาคม 33.33 586  228  814 304 6 310 166 352 (186) 
              
Digital Games International Pte Ltd 31 ธนัวาคม 33.33 454  107  561 36 - 36 3 165 (162) 
               
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 70 29 - 29 - - - - 1 (1) 
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หน่วย : ล้านบาท 
  

วันที 
รายงาน 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

  
สินทรัพย์
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์รวม 

  
หนีสิน

หมุนเวียน 

  
หนีสิน 

ไม่หมุนเวียน 

  
หนีสินรวม 

  
รายได้ 
รวม 

  
ค่าใช้จ่าย 

รวม 

  
กําไร 

(ขาดทุน) 
ปี 2562  

 
                 

 

บริษัทร่วม  
 

                 
 

บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29  94  445  539  421  39  460  143  145  (2) 
  

 
                 

 

การร่วมค้า  
 

                 
 

บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธันวาคม 60  64  102  166  21  -  21  74  31  43 
  

 
                 

 

บริษทั แรบบิท ไลน์ เพย ์ จาํกดั    31 ธนัวาคม 33.33  844  197  1,041  357  4  361  163  527  (364) 
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รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทีรับรู้ในงบการเงินรวม
ทีมีสาระสําคญั เป็นดงันี  

หน่วย :  ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  

บริษัท แรบบิท - ไลน์ เพย์ จาํกัด  2563  2562  

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้  504  680  

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ (ร้อยละ)  33.33  33.33  

  168  227  

ค่าความนิยม  322  322  

ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้  490  549  

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2563  2562 
บริษัทย่อย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทาง    
     การเงินเดิม  27,928 23,515 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 2.4 (663) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทาง   
     การเงินใหม่ 27,265 23,515 
เงินปันผลรับระหวา่งปี (19,964) (26,373)   
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ยทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 26,757 30,590 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัยอ่ยทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (265) 195 
ลงทนุในบริษทัยอ่ยเพิมขึน 26 1 
ณ วันที 31 ธันวาคม  33,819 27,928 
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การลงทนุในบริษัทย่อย 
บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชัน จํากดั 
เมือว ันที  26 เมษายน 2562 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชันจํากัด (“ADD”) ซึ งเป็นบริษัทย่อยได ้
จดทะเบียนเพิมทุนจาก 4 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั 40,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท 
โดยเป็นหุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์การเพิมทุนในครั งนี มีวตัถุประสงค์
เพือปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(“คปภ.”) บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิมในบริษทัย่อยดงักล่าวจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากดั 
เมือวนัที 7 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์
เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“ABN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยเพิมทุน จาํนวน 25 ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 23 มิถุนายน 2563 
ABN ไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจาก 75 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามญั 750,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวน 
100 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์ 

บริษัท เลิร์นดิ จํากัด   
เมือวันที  7 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติมติให้จัดตั งบริษัท เลิร์นดิ จํากัด  
(“LearnDi”) เป็นบริษัทย่อย เพือประกอบธุรกิจการจัดฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ ผ่านการเรียนการสอนทาง
ออนไลน์และสืออิเล็กทรอนิกส์ LearnDi มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 100,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ ง LearnDi ได้เรียกชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวนแลว้ และไดจ้ดทะเบียนจดัตังบริษทักบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือวนัที 3 กรกฎาคม 2563 โดยบริษทัถือหุ้นจาํนวน 99,997 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ LearnDi 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหลา่นันสาํหรับแต่ละปี มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับสําหรับปี 
 2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)                
บริษัทย่อย                  
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกัด 99.99 99.99 272 

 
272 

 
811 

 
811 

 
447  367   200 

 
111 

บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 98.55 98.55 914 
 

914 
 

10,226 
 

10,226 
 

4,173  4,155   - 
 

- 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด  จาํกดั 99.99 99.99 250 

 
250 

 
250 

 
250 

 
277  276   - 

 
17 

บริษทั แอดวานซ์  เอม็เปย ์จาํกดั 99.99 99.99 300 
 

300 
 

336 
 

336 
 

931  841   621 
 

487 
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั 99.99 99.99 100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
130  143   35 

 
41 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 1,350 
 

1,350 
 

1,485 
 

1,485 
 

20,990  17,751   10,955 
 

16,936 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
2,095  1,491   2,550 

 
2,397 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั 99.99 99.99 50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

68  215   221 
 

273 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกัด 99.98 99.98 1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2,640  2,144   4,595 

 
4,427 

บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั 99.99 99.99 50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

1,883  402   766 
 

1,631 
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 100 

 
75 

 
100 

 
75 

 
176  141   21 

 
53 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชัน จาํกดั 99.99 99.99 5  5  5  5  8  2   -  - 
บริษทั เลิร์นดิ จาํกดั 99.99 - 1  -  1  -  1 -  -  - 
รวม 

     
13,715 

 
13,689 

 
33,819 27,928  19,964 

 
26,373 
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11. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอืนและเงนิลงทุนระยะยาวอืน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืนและเงินลงทุนระยะยาวอืน ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินทีถูกจาํกดัการใช ้ - 11 -  - 
เงินลงทุนระยะยาวอืน - 56 - 47 
เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า 

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน* 
 

110 
 

- 
 

68 
 

- 
รวม 110 67 68 47 

 

* ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ เงินลงทุนใน
ตราสารทุนโดยวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนเพือเป็นการขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของ
การรับรู้รายการอย่างมีนยัสาํคญั 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
บริษัท เนชันแนล ดิจิทัลไอด ีจํากัด 
เมือวนัที 16 สิงหาคม 2562 บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั (“AMP”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ได้ลงทุนเพิมในบริษทั 
เนชันแนล ดิจิทัลไอดี จาํกัด จาํนวน 80,560 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวม 8 ล้านบาท ส่งผลให้ AMP ถือ
สัดส่วนร้อยละ 2.47 ของทุนจดทะเบียน  

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพือสังคม (ประเทศไทย) จํากัด 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท จาก
การประเมินมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษัท ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพือสังคม (ประเทศไทย) 
จาํกดั (“PRS”) โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุนใน PRS กบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากเงิน
ลงทุนดงักล่าว ซึ งมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  ผลกระทบจากการ  ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม 2563  ใช้มาตรฐานการ  1 มกราคม 2563        31 ธันวาคม 
 ตามมาตรฐาน  รายงานทาง  ตามมาตรฐาน        2563 
 การรายงานทาง  การเงิน ฉบับที 16  การรายงานทาง         
 การเงินเดิม    การเงินใหม่         

ราคาทุน    
       ทีดิน  703 - 703 1 -  - 704 
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 737 - 737 2 (1) 2 740 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,051 - 2,051 240 (90) (2) 2,199 
       คอมพิวเตอร์ เครืองมือและ        

อุปกรณ์ 233,890 (121) 233,769 22,379 (339) 3,805 259,614 
เครืองตกแตง่ติดตังและอุปกรณ์       

สาํนกังาน 2,023 -  2,023 93 (58) 26 2,084 
ยานพาหนะ 141 (106) 35 24 (13) - 46 

รวม 239,545 (227) 239,318 22,739  (501)  3,831 265,387 
         
ค่าเสือมราคาสะสม         

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (438) - (438) (17)  1  - (454) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,447) - (1,447) (275) 78  - (1,644) 
คอมพวิเตอร์ เครืองมือและ         

อุปกรณ์ (112,866)  48 (112,818) (27,720) 310 - (140,228) 
เครืองตกแตง่ติดตังและอุปกรณ์         

สาํนกังาน (1,553)  - (1,553) (141) 53 - (1,641) 
ยานพาหนะ (99) 78 (21) (3)  2  - (22) 

รวม (116,403) 126 (116,277) (28,156)  444 - (143,989) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง         

และติดตัง 4,814 - 4,814 3,283  - (3,831) 4,266 
หกั  ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน (2,446) - (2,446) (700)  - - (3,146) 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 125,510 (101) 125,409 (2,834)  (57) - 122,518 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที เพิมขึน ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2562      2562 
ราคาทุน           
       ทีดิน  797 4 (98)  - 703 
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 702 4 -  31 737 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,997 264 (191) (19) 2,051 
       คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 213,064 19,937  (2,333) 3,222 233,890 

เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,990 76 (49) 6 2,023 
ยานพาหนะ 182 23 (64) - 141 

รวม 218,732 20,308 (2,735) 3,240 239,545 
    
ค่าเสือมราคาสะสม    

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (421) (17) - - (438) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,308) (294) 154 1 (1,447) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (88,218) (26,853) 2,205  - (112,866) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,443) (155) 46  (1) (1,553) 
ยานพาหนะ (120) (24) 45  - (99) 

รวม (91,510) (27,343) 2,450 - (116,403) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตัง 4,483 3,571 - (3,240) 4,814 
หกั  ค่าเผืออุปกรณที์ยกเลิกการใชง้าน (1,493) (953) - - (2,446) 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 130,212 (4,417) (285) - 125,510 
    
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม      

2563    ล้านบาท 28,156 
2562     ล้านบาท 27,343 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  ผลกระทบจากการ  ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม 2563  ใช้มาตรฐานการ  1 มกราคม 2563      31 ธันวาคม 
 ตามมาตรฐาน  รายงานทาง  ตามมาตรฐาน      2563 
 การรายงานทาง  การเงิน ฉบับที 16  การรายงานทาง       
 การเงินเดิม    การเงินใหม่       

ราคาทุน    
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128 - 128 - -  128 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 306 - 306 13 (16)  303 
       คอมพิวเตอร์ เครืองมือและ         

อุปกรณ ์ 67 - 67 1  (3)  65 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์        

สาํนกังาน 536 - 536 6 (16)  526 
ยานพาหนะ 58 (45) 13 13 (6)  20 

รวม 1,095 (45) 1,050 33  (41)  1,042 
         
ค่าเสือมราคาสะสม         

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) - (127) -  -  (127) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (280) - (280) (15) 16  (279) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและ        

อุปกรณ ์ (65)  - (65) (1) 3 (63) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์        

สาํนกังาน (520)  - (520) (7) 15 (512) 
ยานพาหนะ (33) 28 (5) (2)  2  (5) 

รวม (1,025) 28 (997) (25) 36 (986) 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 70 (17) 53 8 (5) 56 
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ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2562      2562 
ราคาทุน        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128  - - 128 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 310  1  (5)  306 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 3,636  1  (3,570) 67 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์        

สาํนกังาน 553  4  (21)  536 
ยานพาหนะ 64  9  (15)  58 

รวม 4,691  15  (3,611)  1,095 
        

ค่าเสือมราคาสะสม        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) - - (127) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (266) (18) 4 (280) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (3,523) (24) 3,482 (65) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์     

สาํนกังาน (531) (10) 21 (520) 
ยานพาหนะ (33) (11) 11 (33) 

รวม (4,480)  (63)  3,518  (1,025) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง        

และติดตัง 6  -  (6) - 
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 217  (48)  (99)  70 
        
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม     

2563   ล้านบาท 25 
2562   ล้านบาท 63 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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13. สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้เกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
(ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที ผลกระทบจาก  เพิมขึน ลดลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม การใช้มาตรฐาน     31 ธันวาคม 
 2563 การรายงานทาง     2563 

   การเงินฉบับที 16      
ราคาทุน          

ทีดินและอาคาร - 4,362 3,051 (674) 6,739 
คลืนความถีโทรคมนาคม - 20,582 -  - 20,582 
เสาสถานีฐาน - 39,599  -  - 39,599 
อุปกรณโ์ทรคมนาคม - 844 252 (201) 895 
อาคารสาํนักงาน - 1,180  1,349 (200) 2,329 
ยานพาหนะ - 317 98 (56) 359 

รวม - 66,884 4,750 (1,131) 70,503 
ค่าเสือมราคาสะสม      

ทีดินและอาคาร - - (3,137) 666 (2,471) 
คลืนความถีโทรคมนาคม - -  (3,689) - (3,689) 
เสาสถานีฐาน - - (4,408) - (4,408) 
อุปกรณโ์ทรคมนาคม - (48) (340) 160 (228) 
อาคารสาํนักงาน - - (1,033) 192 (841) 
ยานพาหนะ - (78)  (119) 54 (143) 

รวม - (126) (12,726) 1,072 (11,780) 
สินทรัพย์สิทธกิารใช้ - 66,758 (7,976) (59) 58,723 
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม   

2563  ลา้นบาท 12,644* 

*  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํแนวปฎิบติัทางการบญัชี เรืองมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มบริษัทได้รับการลดค่าเช่าพืนที
ร้านคา้ตามสัญญาเช่าจากผูใ้ห้เช่า จาํนวน 82 ลา้นบาท ทังนีกลุ่มบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบีย
จากหนี สินตามสัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึนในกาํไรหรือขาดทุน 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที ผลกระทบจาก  เพิมขึน ลดลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม การใช้มาตรฐาน     31 ธันวาคม 
 2563 การรายงานทาง     2563 

   การเงินฉบับที 16      
ราคาทุน          
       อาคาร - 14 312 (11) 315 

ยานพาหนะ - 51 - (20) 31 
รวม - 65 312 (31) 346 

ค่าเสือมราคาสะสม      
       อาคาร - -  (113) 10 (103) 

ยานพาหนะ - (28) (9) 20 (17) 
รวม - (28) (122) 30 (120) 

สินทรัพย์สิทธกิารใช้ - 37 190 (1) 226 
  
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม  

2563 ลา้นบาท 122 

14. ค่าความนิยม 
รายการเคลือนไหวของค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  2563  2562 
ราคาทุน    
ณ วนัที 1 มกราคม  17,199 17,199 
เพิมขึนจากการซือธุรกิจ   - - 
ณ วันที 31 ธนัวาคม  17,199 17,199 
     
ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
ณ วนัที 1 มกราคม  (7,662)  (7,662) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม  (7,662)  (7,662) 
ค่าเผือการด้อยค่า  (6,655)  (6,655) 
รวม  2,882  2,882 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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15. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 
รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมทีเกิดขึนในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2563    2563 
ราคาทุน      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 136,444  16,783  153,227 
รวม 136,444  16,783  153,227 

      
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (33,370) (9,638) (43,008) 
รวม (33,370)  (9,638) (43,008) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 103,074  7,145 110,219 
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ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2562    2562 
ราคาทุน      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 136,444  -  136,444 
รวม 136,444  -  136,444 

      
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (24,695) (8,675) (33,370) 
รวม (24,695)  (8,675) (33,370) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 111,749  (8,675) 103,074 
      

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  
2563   ล้านบาท  9,638 
2562   ล้านบาท  8,675 

เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย เป็นผูช้นะ
การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี  2600 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทั งสิน 19,561 ล้านบาท AWN ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 2600 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นการประมูล 
เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ได้ชาํระเงินประมูลคลืนความถีงวดทีหนึ งจาํนวนร้อยละ 10 ของราคาประมูล
และภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 2,093 ลา้นบาท พร้อมวางหนังสือคําประกันจากธนาคารเพือค ํ าประกันการ
ชาํระเงินในส่วนทีเหลือให้กบั กสทช. โดยจะชาํระงวดที 2 ถึง งวดที 7 จาํนวนร้อยละ 15 ในปีทีห้าถึงปีทีสิบ 
นบัจากวนัชาํระงวดทีหนึง 

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีรับรู้เมือเริมแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนทีไดม้า
ของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนนอกจากค่าความนิยม 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2563       2563 
ราคาทุน        

มลูค่าความสัมพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ 167  -  - - 167 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ 139  -  - - 139 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย        
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง 86  -  - - 86 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 11,421  2,803 (48) 79 14,255 
รวม 11,813  2,803 (48) 79 14,647 

       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

มลูค่าความสัมพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ (69)  (36) -  - (105) 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ (59)  (31) -  - (90) 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย        
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง (69)  (8) -  - (77) 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (6,249) (1,328) 9 - (7,568) 
รวม (6,446)  (1,403) 9 - (7,840) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 101  294 - (79) 316 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 5,468  1,694 (39) - 7,123 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 238

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2562       2562 
ราคาทุน        

มลูค่าความสัมพนัธ์ทีมกีบัลูกคา้ 167  -  -  - 167 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ 139  -  -  - 139 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย         
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง 86  -  -  - 86 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 9,303  1,488 (4) 634 11,421 
รวม 9,695  1,488 (4) 634 11,813 

       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

มลูค่าความสัมพนัธ์ทีมกีบัลูกคา้ (33)  (36) - - (69) 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ (28)  (31) - - (59) 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย       
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง (61)  (8) - - (69) 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (5,115) (1,136) 2 - (6,249) 
รวม (5,237)  (1,211) 2 - (6,446) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 634  137 (36) (634) 101 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 5,092  414 (38) - 5,468 
       
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม      

2563     ล้านบาท 1,403 
2562     ล้านบาท 1,211 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563       2563 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ 323  -  -  -  323 
รวม 323  -  -  -  323 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ (312) (5) - - (317) 
รวม (312)  (5) - - (317) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 11  (5)  - -  6 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2562       2562 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ 323  -  -  -  323 
รวม 323  -  -  -  323           

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ (306) (6) - - (312) 

รวม (306)  (6) - - (312) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 17  (6)  - -  11 

          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม       

2563       ล้านบาท  5 
2562       ล้านบาท  6 

17. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562  2563 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,480  3,939  489  550 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (360)  (448)  (4)  - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 4,120  3,491  485  550 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 239

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  การใช้มาตรฐาน   31 ธันวาคม 
 2563   เบ็ดเสร็จอืน  การรายงานทาง  2563  

     การเงินฉบับที 9   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ลูกหนีการคา้ (ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิต       

ทีคาดวา่จะเกิดขึน/ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 326 7 - - 333 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและ 

การลดมูลค่าของสินคา้) 44 (9) - - 35 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหน้า  

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 467 (178) - - 289 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 588 46 22 - 656 
ขาดทุนสะสม 75 (75) - - - 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 

คา้งจ่าย (ดอกเบียรอตดับญัชี) 991 214 - - 1,205 
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 448 (96) - - 352 
หนีสินทางทางการเงินหมุนเวียนอืน  - 34 - 26 60 
หนีสินทางทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน  - - 50 180 230 
หนีสินตามสัญญาเช่า - 294 - - 294 
อืน ๆ 590 26 - - 616 
รวม 3,939 263 72 206 4,480 
      หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา (374) 84 - - (290) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - - 1 (12) (11) 
อืน ๆ (74) 15 - - (59) 
รวม (448) 99 1 (12)  (360) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธ ิ 3,491 362 73 194  4,120 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  การใช้มาตรฐาน   31 ธันวาคม 
 2562   เบ็ดเสร็จอืน  การรายงานทาง  2562  

     การเงินฉบับที 15   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ลูกหนีการคา้ (ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 266 60 - - 326 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและ 

การลดมูลค่าของสินคา้) 47 (3) - - 44 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหน้า  

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 408 59 - - 467 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 466 178 (56) - 588 
ขาดทุนสะสม 151 (76) - - 75 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 

คา้งจ่าย (ดอกเบียรอตดับญัชี) 766 225 - - 991 
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 299 149 - - 448 
อืน ๆ 487 103 - - 590 
รวม 3,300 695 (56) - 3,939 
      
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา - (35) - (339) (374) 
อืน ๆ (90) 16 - - (74) 
รวม (90) (19) - (339)  (448) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธ ิ 3,210 676 (56) (339)  3,491 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  การใช้มาตรฐาน  31 ธันวาคม  
 2563   เบ็ดเสร็จอืน  การรายงานทาง  2563 
      การเงิน ฉบับที 9   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - -  410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 66 7 6  -  79 
ขาดทุนสะสม 74 (74)  - - - 
รวม  550 (67) 6 -  489 
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - - - (4)  (4) 
รวม  - - - (4)  (4) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 550 (67) 6 (4)  485 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม  
 2562   เบ็ดเสร็จอืน  2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 การให้บริการในระยะเวลาคุม้ครอง) 

410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 53 20 (7) 66 
ขาดทุนสะสม 150 (76) - 74 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 613 (56) (7) 550 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีมีสาระสาํคญัและผลขาดทุนสะสมทีมิไดร้ับรู้
ในงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562   2563 2562 
ขาดทนุสะสม -  104   -  - 
อืน ๆ 19  20   19  20 
รวม 19  124   19  20 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายุในปี 
2562 - 2566 และรายการที เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีวันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไมมี่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี 
เพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายใุนปี 
2563 - 2567 และรายการที เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีวันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไมมี่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว 
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18. หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 
หนี สินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ส่วนทีหมุนเวียน      
เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน  4,900 - - - 
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ      
 ภายในหนึงปี      
 - ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

 ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  12,072 24,819 - - 
 - ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ      

 ภายในหนึงปี 35 1,776 - - - 
 - ส่วนของหนี สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินทีถึง     

 กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 35 - 53 - 15 
รวมส่วนของหนี สินระยะยาว      
 ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  13,848 24,872 - 15 
ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่า      
 ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 35 10,213 - 116 - 
เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - - 5,080 4,920 
รวมส่วนทีหมุนเวียน 28,961 24,872 5,196 4,935 
     
ส่วนทีไม่หมุนเวียน     
หนี สินระยะยาว      
 - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  33,685 33,757 - - 
 - เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ      

ทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 35 14,999 2,999 - - 
 - หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ 35 30,617 32,388 - - 
 - หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 35 - 28 - 16 
รวมหนี สินระยะยาว  79,301 69,172 - 16 
หนี สินตามสญัญาเช่า - สุทธิ  48,151 - 119 - 
รวมส่วนทีไมห่มุนเวียน  127,452 69,172 119 16 
รวม 156,413 94,044 5,315 4,951 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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หนี สินทีมีภาระดอกเบีย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ครบกาํหนดภายในหนึงปี 28,961 24,819 5,196 4,920 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 82,245 49,430 119 - 
ครบกาํหนดหลงัจากห้าปี 45,207 19,714 - - 
รวม 156,413 93,963 5,315 4,920 

หนี สินทีมีภาระดอกเบียจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินบาท  156,364 94,044 5,315 4,951 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 49 - - - 
รวม  156,413 94,044  5,315  4,951 
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เงินกู้ยืมระยะยาว 
รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
อัตราดอกเบียต่อปี กําหนดชําระคืนดอกเบีย กําหนดชําระคนืเงินต้น งบการเงินรวม 

  2563  2562 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 4 งวด เริมปี 2562 จนถงึปี 2564 1,250 3,750 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 2 งวด ในปี 2563 - 12,300 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 7 งวด เริมปี 2562 จนถึงปี 2565 2,857 4,286 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดชาํระคืนทังจาํนวน ในปี 2563 - 4,200 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริมปี 2563 - จนถึงปี 2566 17,000 20,000 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทังหมด 5 งวดเริมปี 2562 - จนถึงปี 2566 4,200 5,600 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริมปี 2564 - จนถึงปี 2566 4,500 4,500 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทังหมด 2 งวด ในปี 2565* 1,961 1,961 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริมปี 2566 - จนถึงปี 2569 2,000 2,000 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวด 3 เดือน ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทังหมด 4 งวดเริมปี 2567 จนถึงปี 2568 10,000 - 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้ทังหมด 6 งวดเริมปี 2568 จนถึงปี 2570 2,000 - 
รวมเงินกู ้ 45,768 58,597 
หัก ตน้ทุนธุรกรรม (11) (21) 
เงินกู้ยืมระยะยาว 45,757 58,576 

*  กลุ่มบริษทัไดม้ีการแก้ไขสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคาร เพือเปลียนสกุลเงินกูจ้ากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินบาท เพือปิดความเสียงทางดา้นอตัราแลกเปลียนและอตัราดอกเบีย ทังนีอายขุองเงินกูแ้ละเงือนไขอืนคงเดิม 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หุ้นกู้ระยะยาว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัออกหุ้นกูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 
หน่วย : ล้านบาท 

วันทีจําหน่าย  จํานวนหน่วย  จํานวนเงิน  อัตราดอกเบียต่อปี กําหนดชําระ กําหนดชําระคืนเงินต้น งบการเงินรวม 
  (ล้าน)     คืนดอกเบีย   2563  2562 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั       
11 เมษายน 2557 1.78 1,776 คงทีร้อยละ 4.56 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 เมษายน 2564 1,776 1,776 
11 เมษายน 2557 6.64 6,638 คงทีร้อยละ 4.94 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 เมษายน 2567 6,638 6,638 
11 พฤษภาคม 2559 7.82 7,820 คงทีร้อยละ 2.51 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 พฤษภาคม 2566 7,820 7,820 
11 พฤษภาคม 2559 7.18 7,180 คงทีร้อยละ 2.78 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 พฤษภาคม 2569 7,180 7,180 
30 พฤศจิกายน 2560 9.00 9,000 คงทีร้อยละ 3.35 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 30 พฤศจิกายน 2570 9,000 9,000 
รวมหุ้นกู ้      32,414 32,414 
หัก  ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้     (21) (26) 
หุ้นกู้ระยะยาว     32,393 32,388 
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กลุ่มบริษทัมีขอ้จาํกดัทีตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมซึ งยงัมิไดเ้บิกใช ้จาํนวน 30,500 ลา้นบาท และ 
15,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมซึ งยงัมิไดเ้บิกใช)้ 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู)้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม* 
  2563  2562  2563  2562 
หุ้นกูร้ะยะยาว  32,414  32,414  34,623  34,388 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้มีการซือขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย 
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

รายการเคลือนไหวของหนี สินทีมีภาระดอกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  หุ้นกู้  หนีสินภายใต้ หนีสินตาม  รวม 
 ระยะสัน ระยะสัน  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า สัญญาเช่า   
 จากสถาบัน จากกิจการ  จากสถาบัน  จากกิจการ   การเงิน    
 การเงิน ทีเกียวข้องกัน  การเงิน  ทีเกียวข้องกัน       
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - - 58,576 2,999  32,388 81 -  94,044 
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการ 
  รายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 - 

 
- 

 
-  - 

 
- (81)  65,430 

  
65,349 

รายการกระแสเงินสด              
เพิมขึน 8,900 2,100  12,000 12,000  - -  -  35,000 
จ่ายชาํระคืน (4,000) (2,100)  (24,829) -  - - (11,754)  (42,683) 
รวมรายการกระแสเงนิสด 4,900 -  (12,829) 12,000  - - (11,754)  (7,683) 
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด          
เพิมขึนสุทธิ -  - - -  - - 4,684  4,684 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 
  ทียงัไม่เกิดขึนจริง -  - 

 
- - 

 
- - 4 

  
4 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย -  -  10 -  5 - -  15 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด -  -  10 -  5 - 4,688  4,703 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 4,900 - 45,757 14,999  32,393 - 58,364  156,413 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

 เงนิกู้ยืม เงินกู้ยืม  เงนิกู้ยืม  เงนิกู้ยืม  หุ้นกู้  หนีสินภายใต้ รวม 
 ระยะสัน ระยะสัน  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 จากสถาบนั จากกิจการ  จากสถาบัน  จากกิจการ   การเงิน  
 การเงิน ทีเกียวข้องกัน  การเงนิ  ทีเกียวข้องกนั     
ณ วนัที 1 มกราคม 2562 5,900 - 59,929 2,999  40,170 135 109,133 
รายการกระแสเงินสด            
เพิมขึน 4,500 4,000  2,000 -  - -  10,500 
จ่ายชาํระคืน (10,400) (4,000)  (3,365) -  (7,789) (56) (25,610) 
รวมรายการกระแสเงินสด (5,900) -  (1,365) -  (7,789) (56) (15,110) 

  

 
 

  
 

   
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด 

 
      

เพิมขึน - - - -  - 2 2 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - -  12 -  7 - 19 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - -  12 -  7 2 21 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 - - 58,576 2,999  32,388 81 94,044 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงนิกู้ยืมระยะสัน  หนีสินภายใต้ หนีสินตาม รวม 
 จากกิจการ  สัญญาเช่า สัญญาเช่า  
 ทีเกียวข้องกนั  การเงิน   
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 4,920 31 - 4,951 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการ     
     รายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 - (31) 50 19 
รายการกระแสเงินสด     
เพิมขึน 1,500 - -  1,500 
จ่ายชาํระคืน (1,340) -  (125)  (1,465) 
รวมรายการกระแสเงินสด 160 -  (125)  35 
     
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด     
เพิมขึน - - 310 310 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - - 310 310 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 5,080 - 235 5,315 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะสัน  เงนิกู้ยืม หนีสินภายใต้ รวม 
 ระยะสันจาก จากกิจการ  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 สถาบันการเงิน ทีเกียวข้องกนั   การเงิน  
ณ วนัที 1 มกราคม 2562 2,900 4,920 - 37 7,857 
รายการกระแสเงินสด      
เพิมขึน - 800 -  -  800 
จ่ายชาํระคืน (2,900) (800) -  (8)  (3,708) 
รวมรายการกระแสเงินสด (2,900) - -  (8)  (2,908) 
      
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด      
เพิมขึน - - - 2 2 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - - - 2 2 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 - 4,920 - 31 4,951 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มดีงันี  
หน่วย : ร้อยละต่อปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินกูยื้มระยะสัน 0.72 - 0.58 1.12 
เงินกูยื้มระยะยาว 2.18 2.82 - - 
หุ้นกูร้ะยะยาว 3.41 3.41 - - 
หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - 5.18 - 4.04 
หนี สินตามสัญญาเช่า 2.24 - 2.19 - 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัของเงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ทีไดมี้การปิดความเสียงไวแ้ลว้ 
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19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนีการค้า      
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 80 63 14 14 
บุคคลหรือกิจการอืน ๆ  22,302 21,974 43 29 
รวมเจ้าหนีการค้า  22,382 22,037 57 43 
      
เจ้าหนีอืน      
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย   35 16,752 17,991 2,706 2,848 
ภาษีมูลค่าเพิมคา้งจ่าย  212 324 9 8 
ภาษีหัก ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย    248 312 8 6 
อืน ๆ   977 713 - - 
รวมเจ้าหนีอืน  18,189 19,340 2,723 2,862 
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน 40,571 41,377 2,780 2,905 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 246

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 84 - 
 

เจา้หนีการคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินบาท  9,056 9,181 49  34 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 13,314 12,744 -  1 
สกุลเงินยโูร 36 2 22 -  - 
สกุลเงินเยน 36 - 82 -  - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 36 10 8 8  8 
รวม  22,382 22,037 57  43 

20. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม 
 หมายเหตุ  2563  2562 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย    
เลขทีใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 2) 
 
1 35,218 55,642 

เลขทีใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 3) 

 
3,095 6,147 

เลขทีใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 4) 15,136 - 

 53,449 61,789 
หกั ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 

    ทีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
 

(10,538) (24,490) 
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 42,911 37,299 
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รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม มีดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหต ุ  งบการเงนิรวม 
   2563  2562 

ณ วนัที 1 มกราคม 61,789 67,488 
เพิมขึน 16,783 - 
จ่ายชาํระ (26,835) (4,020) 
ตดัจาํหน่ายดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี 1,712 1,605 
ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้ 1 - (3,284) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 53,449 61,789 

21. ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั
คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์ เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและ
ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที7) พ.ศ.2562ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 5 เมษายน 
2562 ซึ งจะมีผลบังคบัใช้เมือพน้กาํหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบันีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจา้งสําหรับลูกจา้งซึ งทาํงานติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็น
การแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน กลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึก
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 เป็นจาํนวน 636 ล้านบาท และ 72 ล้านบาท ตามลาํดับ (สําหรับปีสินสุดวนัที  
31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราดอกเบี ย และความเสียงจากตลาด 
(เงินลงทุน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 247

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนกังานตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 3,180 2,860 395 329 

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนักงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  
   ณ วันที 1 มกราคม 

 
2,860 

 
2,254 

 
329 

 
263 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั และดอกเบีย  259 297 51 55 
ผลประโยชนจ่์าย  (56) (47) (13) (20) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย - - (3) (6) 
ผลขาดทนุ (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหมข่อง 
   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้

 
112 

 
(280) 

 
31 

 
(35) 

ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 636 - 72 
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน     
   ณ วันที 31 ธันวาคม 3,180 2,860 395 329 

 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  191 210 40 38 
ดอกเบียจากภาระผกูพนั 68 87 8 11 
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 636 - 72 
รวม 264 933 48 121 

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนการให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ 15 49 36 99 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  174 794 2 8 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2 3 2 3 
ตน้ทุนทางการเงิน 68 87 8 11 
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 264 933 48 121 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํหนดไวที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รวมอยู่ในกําไรสะสม     
ณ วนัที 1 มกราคม 59 339 220 255 
รับรู้ระหวา่งปี 112 (280) 31 (35) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 171 59 251 220 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 248

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ผลขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํหนดไวที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม เกิดขึนจากเรืองต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สมมติฐานทางดา้นประชากร (145)  -  (12)  - 
สมมติฐานทางการเงิน 172 (135) 16      (12) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 85 (145) 27      (23) 
รวม 112 (280) 31      (35) 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั) 

หน่วย : ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด 1.47 - 2.04 2.4 1.47-2.04 2.4 
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต 5 5 5 5 

ขอ้สมมติเกียวกับอตัรามรณะในอนาคตสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ถือตามขอ้มูลทางสถิติ 
ทีเผยแพร่ทัวไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560 (“TMO17”)  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจ
เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบ
ต่อประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด        

- เพิมขึนร้อยละ 1 (361)  (353)  (34)  (41) 
- ลดลงร้อยละ 1 428  422  39  49 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต        
- เพิมขึนร้อยละ 1 389  398  35  46 
- ลดลงร้อยละ 1 (336)  (337)  (31)  (40) 

แมว้่าการวิเคราะห์นี ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความออ่นไหวของขอ้สมมติฐานตา่ง ๆ ตามทีไดแ้สดงขา้งตน้ 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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22. ทุนเรือนหุ้น 
รายการเคลือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

(ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
 มูลค่าหุ้น 2563  2562 
 ต่อหุ้น (บาท) จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ  จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัที 1 มกราคม         
- หุ้นสามญั 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 
ณ วันที 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 
         
ทุนทีออกและชําระแล้ว         
ณ วนัที 1 มกราคม         
- หุ้นสามญั 1.00 2,973 2,973  2,973 2,973 

เพิมขึนระหว่างงวด 1.00 1 1  - - 
ณ วันที 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1.00 2,974 2,974  2,973 2,973 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ทุนทีออกของบริษัทประกอบด้วย หุ้นสามัญจาํนวน 2,974 ล้านหุ้นและ 
2,973 ลา้นหุน้ ตามลาํดบั มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท หุน้ทังหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึง
เสียงต่อหนึงหุน้ในทีประชุมของบริษทั 

เมือวนัที 5 มิถุนายน 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน
83,302 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ งเป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั
ทีไดจ้ดัสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 83,302 หน่วย โดยราคาการใชสิ้ทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ ้นสามญัเท่ากบั 166.588 บาทต่อหุ ้น ส่งผลให้ทุนทีออกชําระแลว้และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัเพิมขึนจาํนวน 83,302 บาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เมือวนัที 2 มิถุนายน 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 
375,681 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั
ทีได้จดัสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 375,681 หน่วย โดยราคาการใช้สิทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเท่ากบั 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั ส่งผลให้
ทุนทีออกชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัเพิมขึนจาํนวน 375,681 บาท และ 60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษัทเสนอขายหุ้น 
สูงกว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินนี ตั งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัต้องจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไมน่้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

24. องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
โครงการ Performance share plan 

ครังที 3 
ในเดือนมีนาคม 2558 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2558 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 24 มีนาคม 2558 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 872,200 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุ้น: 249.938 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 872,200 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
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ครังที 4 
ในเดือนมีนาคม 2559 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2559 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยขอ้มูลสําคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 29 มีนาคม 2559 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 826,900 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุ้น: 166.588 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 826,900 หุ้น 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1 หุน้ 

ครังที 5 
ในเดือนมีนาคม 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2560 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยขอ้มูลสําคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 30 มีนาคม 2560 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 1,410,500 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุ้น: 160.434 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 1,410,500 หุ้น 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับจากวนัทีทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ให้ออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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การเปลียนแปลงใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 แสดงไดด้งันี  

หน่วย : พนัหน่วย 
 ณ วันที 1 มกราคม รายการระหว่างงวด ณ วันที 31 ธนัวาคม 
 2563  ออกให้  ใช้สิทธ ิ

(ดหูมายเหตุขอ้ 22) 
 หมดอายุ  2563  

 
ESOP - Grant III     
- กรรมการ 51  -   -  (51) - 

- พนกังาน 726  -   -  (726) -  
777  -   -  (777) - 

ESOP - Grant IV       
 

 
 

- กรรมการ 50  -   (7)  - 43 
- พนกังาน 578  -   (85)  - 493 
 628  -   (92)  - 536 
ESOP - Grant V       

 
  

- กรรมการ 89  -   (25)  - 64 
- พนกังาน 964  -   (259)  - 705  

1,053  -   (284)  - 769 
รวม 2,458  -   (376)  (777) 1,305 

* ทังนี  ESOP ขา้งตน้นันไดร้วม ESOP ของพนกังานหรือผูบ้ริหารทีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้กาํหนดสิทธิและ
เงือนไขทีกาํหนด 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีออกให้ ณ วนัที
ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานทีสําคญัดงันี  

ครังที 3 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัทีให้สิทธิ 82.907  บาทตอ่หุน้ 
ราคาหุ้น ณ วนัทีให้สิทธิ 236.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 249.938  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 22.99 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.28 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 2.34 

ครังที 4 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัทีให้สิทธิ 67.742  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุ้น ณ วนัทีให้สิทธิ 165.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ทีคาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 1.72 

ครังที 5 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัทีให้สิทธิ 111.857  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุ้น ณ วนัทีให้สิทธิ 172.500  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 160.434  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 27.22 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.55 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 2.01 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ เป็นจาํนวน 
18 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธันวาคม 2562 : 26 ลา้นบาท และ 26 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียังไม่เกิดขึนจริง 
ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงประกอบดว้ยผลรวมการเปลียนแปลงสัดส่วนของ
เงินลงทุนจนกระทังมีการขายหรือจาํหน่าย 
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25. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานและการจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ งเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจทีสาํคญันีผลิตสินคา้และใหบ้ริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจาก
ใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั ประธานเจา้หน้าทีบริหารสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของ
กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี   
ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คลือนที 
ส่วนงาน 2 ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอปุกรณ์ 
ส่วนงาน 3 บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานได้รวมอยู่ดงัขา้งล่างนี  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร
ก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยประธานเจ้าหน้าที
บริหารของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนันเป็นขอ้มูล
ที เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอืนทีดําเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
ข้อมูลตามส่วนทีรายงาน 
ผลการดาํเนนิงานสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงันี 

หน่วย : ล้านบาท 
     บริการสือสารข้อมูล   
   ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 บริการโทรศัพท์เคลือนที  เคลือนทีและอุปกรณ์  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 133,664 141,418 28,765 29,879 10,461 9,597 172,890 180,894 
รายไดจ้ากการลงทุน  305 181 8 7 7 10 320 198 
ตน้ทุนทางการเงิน (5,907) (4,764) (1) (2) (9) (11) (5,917) (4,777) 
ค่าเสือมราคาและ         

ค่าตดัจาํหน่าย (49,291) (34,761) (11) (5) (2,539) (2,463) (51,841) (37,229) 
ค่าใชจ่้ายทีมีสาระสาํคญั (17,115) (18,063) (2,047) (2,510) (637) (569) (19,799) (21,142) 
กาํไร (ขาดทุน) ของ         

ส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 32,098 38,018 (2,080) (2,442) 2,508 1,826 32,526 37,402 

สินทรัพย์และหนีสินตามส่วนงาน ณ วันที 31 ธนัวาคม มีดังนี 
หน่วย : ล้านบาท 

     บริการสือสารข้อมูล   
   ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 บริการโทรศัพท์เคลือนที  เคลือนทีและอุปกรณ์  อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง  รายงาน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
สินทรัพยส่์วนงาน 334,214 271,628 5,459 7,664 10,498 10,377 350,171 289,669 
หนีสินส่วนงาน 267,566 212,870 3,968 3,993 2,947 3,412 274,481 220,275 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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มูลค่าการเพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีมีสาระสําคญั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 
หน่วย : ล้านบาท 

     บริการสือสารข้อมูล   
   ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 บริการโทรศัพท์เคลือนที  เคลือนทีและอุปกรณ์  อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง  รายงาน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายจ่ายฝ่ายทุน 30,514 21,974 26 1 3,329 2,988 33,869 24,963 

รายได้ 
การจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัมีช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ ณ เวลาใดเวลาหนึง และรายไดจ้ากการให้บริการ
แก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาหนึ งตามประเภทของสินคา้หรือบริการหลกัซึ งสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายไดที้รายงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
   2563  2562 

รายได้จากลูกค้าภายนอก     
ส่วนงานที 1  - บริการโทรศพัทเ์คลือนที 133,664  141,418 
ส่วนงานที 2  - ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ ์  28,765  29,879 
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

10,461 
  

9,597 
รวม   172,890  180,894 
 
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้ 

    

ณ เวลาใดเวลาหนึง     
ส่วนงานที 2 - ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ ์ 28,765  29,879 
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 809 
  

886 
  29,574  30,765 
ตลอดช่วงเวลา     
ส่วนงานที 1 - บริการโทรศพัทเ์คลือนที 133,664  141,418 
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 9,652 
  

8,711 
   143,316  150,129 
รวม   172,890  180,894 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 252

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
ทีมีสาระสาํคญั 

ลูกค้ารายใหญ่ 
ไม่มีลูกคา้รายใดรายหนึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ เนืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก ซึ งไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ
ทังภาคธุรกิจและผูใ้ชบ้ริการรายยอ่ยทัวไป 

26. รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากการให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
โทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562 
รายไดค้่าบริการอืน 35 1,960 1,728 
รวม 1,960 1,728 

27. รายได้ทางการเงนิ 
รายไดท้างการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2563  2562  2563  2562 
บริษทัยอ่ย 35 - - 382 591 
สถาบนัการเงิน 320 198 5 19 
รวม 320 198 387 610 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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28. รายได้อืน   
รายไดอื้น สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
หนี สูญไดรั้บคืน  190 174 9 11 
อืน ๆ 35 459 475 58 57 
รวม  649 649 67 68 

29. กองทุนสํารองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัตั งกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทับนพืนฐาน
ความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 
ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพ ตามขอ้กาํหนด
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลียงชีพเป็น
จาํนวนเงิน 311 ลา้นบาท และ 35 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
(สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562: 292 ลา้นบาท และ 31 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 253

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 98 - 
 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม ไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายตามหน้าที ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ
ทีมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ค่าเสือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ 12 28,156 27,343 25 63 
ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13 12,644 - 122 - 
ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 
   โทรคมนาคม 

 
15 

 
9,638 

 
8,675 

 
- 

 
- 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์ีไมมี่ตวัตนอืน 
   นอกจากค่าความนิยม 16 1,403 1,211 5 6 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน /       
หนีสงสัยจะสูญและหนี สูญ (หนี สูญไดรั้บคืน) 6 2,876 2,521 (1) (1) 
ขาดทนุจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสัญญา 7 525 747 - - 
ค่าใชจ้่ายทางการตลาด  6,598 7,861 2 2 
ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน  9,800 10,760 1,011 1,091 

31. ต้นทุนทางการเงิน   
ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ดอกเบียจ่าย 35 2,725 3,085 39 58 
ตน้ทุนทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัใบอนุญาต  1,712 1,604 - - 
ดอกเบียจ่ายจากหนี สินตามสัญญาเช่า  1,395 - 5 - 
อืน ๆ  85 88 13 15 
รวม  5,917 4,777 57 73 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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32. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหต ุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  5,437 6,886 85 - 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ  14 (2) - - 
  5,451 6,884 85 - 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 17     
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว  (362) (675) 67 56 
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,089 6,209 152 56 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563      
ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว ้ (112)  22  (90) 
ผลขาดทนุจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายติุธรรม (3)  1  (2) 
ผลขาดทนุจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (251)  50  (201) 
รวม (366)  73  (293) 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562      
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว ้ 280  (56)  224 
รวม 280  (56)  224 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 254

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563      
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว ้ (31)  6  (25) 
รวม (31)  6  (25) 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562      
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว ้ 35  (7)  28 
รวม 35  (7)  28 

การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษีทีแทจ้ริงสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  32,526  37,402 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 6,505 20 7,480 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี  24  32 
รายจ่ายฝ่ายทุนทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน  (1,463)  (1,245) 
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  -  (72) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ  14  (2) 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  9  16 
รวม 16 5,089 17 6,209 

  

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  27,586  31,245 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,517 20 6,249 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย  (5,351)  (6,118) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี  -  - 
ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิ หักไดเ้พิมขึนสุทธิ  (14)  (3) 
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  -   (72) 
รวม 1 152 - 56 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

33. กําไรต่อหุ้น 
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยถวัเฉลียถ่วงนําหนกั 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 
   (ขันพืนฐาน) 

 
27,434 

 
31,190 

 
27,434 

 
31,190 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลียถ่วงนําหนกั 
   (ขันพืนฐาน) 

 
2,973 

 
2,973 

 
2,973 

 
2,973 

กําไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 9.23 10.49  9.23  10.49 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 255

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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กําไรต่อหุ้นปรับลด 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั
หลงัจากทีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2563  2562  2563  2562 
กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  

(ขันพืนฐาน) 
 

27,434 31,190 
 

27,434 31,190 

กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 
 

27,434 31,190 
 

27,434 31,190 
จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั 

(ขันพืนฐาน) 
 

2,973 2,973 
 

2,973 2,973 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลียถ่วงนําหนกั 

(ปรับลด) 
 

2,974 2,973 
 

2,974 2,973 

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 
 

9.23 10.49 
 

9.23 10.49 

34. เงินปันผล 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 28 มีนาคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท ทังนี บริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามญัในอัตรา 
หุ้นละ 3.78 บาท เมือวนัที 29 สิงหาคม 2561 ดังนันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 3.30  บาท เป็นจาํนวน
เงินทังสิน 9,811 ลา้นบาท ซึ งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมือวนัที 18 เมษายน 2562 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 5 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 11,238 ลา้นบาท เงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 3 กนัยายน 2562 

ในการประชุมคณะกรรมการเมือวนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ให้แก่ผู ้
ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 7.34 บาท ซึ งบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท ในการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมือวนัที 3 กนัยายน 2562 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 25 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้อนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.56 บาท เป็นจาํนวนเงินทั งสิน 10,584 ล้านบาท เงินปันผล
ระหว่างกาลดงักล่าวไดจ้่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 22 เมษายน 2563 และในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเมือวนัที 23 กรกฎาคม 2563 ทีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 รวม
หุ้นละ 7.34 บาท คิดเป็นเงินปันผลทังสิน 21,823 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี  2562 เพิมเติมอีก 

เมือวนัที 6 สิงหาคม 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุน้ละ 
3.24 บาท เป็นจาํนวนเงิน 9,634 ลา้นบาท เงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 3 กนัยายน 2563 

35. บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 
กิจการและบุคคลทีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกบับริษทัทัง
ทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที
เกียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บุคคลทีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของ
บริษัทซึ งทําให้ผู ้เป็นเจ้าของดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู ้บริหารสําคัญรวมทั ง
กรรมการและพนักงานของบริษัทและสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั น กิจการและบุคคล
ทังหมดเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึ งอาจมีขึนได ้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียด
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทั
ไดค้ิดราคาซือ - ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัดว้ยราคาทีสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนันๆ แลว้ โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าทีปรึกษาและบริหารงาน
คิดราคาตามทีตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณจากสัดส่วนการทาํงานทีบริษทัไดท้าํให้กบับริษทัผูว้า่จา้งในแต่ละปี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 256
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ความสัมพนัธ์ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี  

ชือกิจการ ประเทศทีจัดตัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
   (“อนิทชั”) และกิจการทีเกียวขอ้งกนั  
   (“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว อินทชัเป็นผูถื้อหุ้นทีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัต่อบริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั 

Singtel Strategic Investments Pte Ltd. 
   (“Singtel”) และกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
   (“กลุ่ม Singtel”) 

สิงคโปร์ Singtel เป็นผูถื้อหุ้นทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัต่อบริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ไทย บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั เป็นบริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จาํกดั ไทย บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั แรบบิท - ไลน์ เพย ์จาํกดั ไทย บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั ไทย บริษทั สห แอดวานซ ์เน็ตเวอร์ค จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
Digital Games International PTE. Singapore Digital Games International PTE. เป็นการร่วมคา้ 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ทีมีกรรมการบริษทัร่วมกนั 

 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี   

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์        
บริษทัยอ่ย - - 1,959 1,727 
กลุ่มอนิทชั 46 55  1  1 
กลุ่ม Singtel 52 125 - - 
การร่วมคา้ 1 6 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 98 95 - - 
รวม 197 281 1,960 1,728 
     
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืน ๆ     
บริษทัยอ่ย - - - 42 
รวม - - - 42 
     
เงินปันผลรับจาก     
บริษทัยอ่ย - - 19,964 26,373 
การร่วมคา้ 9 8 - - 
รวม 9 8 19,964 26,373 

 

รายได้ทางการเงนิ      
บริษทัยอ่ย - -  382 591 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 64  - - 
รวม - 64  382 591 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563 2562 
รายได้อืน       
บริษทัยอ่ย - -  33 37 
กลุ่มอนิทชั 5 1  - - 
กลุ่ม Singtel 5 3  - - 
การร่วมคา้ 8 6  - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั - -  - - 
รวม 18 10  33 37 
      
ค่าเช่าและค่าบริการอืน      
บริษทัยอ่ย - -  46 55 
กลุม่อนิทชั 160 210  14 5 
กลุ่ม Singtel 258 279  - - 
การร่วมคา้ 63 51  - - 
บริษทัร่วม 81 82  - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 6 67  - - 
รวม 568 689  60 60 
      
ค่าโฆษณา      
กลุ่มอนิทชั 11 11  - - 
กลุ่ม Singtel - 2  - - 
บคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน - 1  - - 
รวม 11 14  - - 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563 2562 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร       
ผลประโยชน์ระยะสัน 163 137 163 137 
ผลประโยชน์ระยะยาว 2 3 2 3 
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 3 4  3 4 
รวม 168  144  168  144 
        
ซือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืนๆ     
กลุ่มอนิทชั 36 69 - - 
รวม 36 69 - - 
     
ต้นทุนทางการเงิน     

บริษทัยอ่ย - - 38 54 
กลุ่มอนิทชั 2 2 - - 
กลุ่ม Singtel 1 - - - 
บริษทัร่วม 13 3 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 214 192 - - 
รวม 230 197 38 54 
     
เงินปันผลจ่าย     
อินทชั 8,178 8,515 8,178 8,515 
กลุ่ม Singtel 4,715 4,909 4,715 4,909 
รวม 12,893 13,424 12,893 13,424 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที  ณ วันที ณ วันที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2563  2562 2563 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
เงินฝากธนาคาร     

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 137  113  1  1 
     

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน     
ลูกหนีการค้า     
บริษทัยอ่ย - - 14 9 
กลุ่มอนิทชั 9 10 - 1 
กลุม่ Singtel 11 18 1 - 
การร่วมคา้ 1 2 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 16 9 - - 
 37 39 15 10 
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย - - - - 
กลุ่มอนิทชั 2 1 - - 
กลุ่ม Singtel 5 22 - - 
การร่วมคา้ - 1 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 9 1 - - 
 16 25 - - 
รวมลูกหนีการค้า 53 64 15 10 
     
ลูกหนีอืน     
ดอกเบียคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 62 148 
รวมลูกหนีอืน - - 62 148 
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน  

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 53 64 77 158 
     
     

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 109 - 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที  ณ วันที ณ วันที ณ วันที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2563  2562 2563 2562 
สินทรัพย์สิทธิการใช้     
กลุ่ม Singtel 12 - - - 
การร่วมคา้ 7 - - - 
บริษทัร่วม 447 - - - 
รวมสินทรัพย์สิทธกิารใช้ 466 - - - 
     
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 52,543 50,499 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมือทวงถาม ซึงมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 0.47 ต่อปี (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562: เฉลียร้อยละ 1.14 ต่อปี)  

รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน     
ณ วนัที 1 มกราคม - - 50,499 48,669 
เพิมขึน - - 16,041 14,160 
ลดลง - - (13,997) (12,330) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม - - 52,543 50,499 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน     
เจ้าหนีการค้า     
บริษทัยอ่ย - - 5 4 
กลุ่มอนิทชั 28 15 1 1 
กลุ่ม Singtel 43 31 8 9 
การร่วมคา้ 2 8 - - 
บริษทัร่วม 6 7 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 1 2 - - 
รวมเจ้าหนีการค้า 80 63 14 14 

 

เจ้าหนีอืน     
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 20 18 
กลุ่มอินทชั 17 52 1 - 
กลุ่ม Singtel 3 2 - - 
การร่วมคา้ 10 5 - - 
บริษทัร่วม 1 3 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 85 49 - - 

รวมเจ้าหนีอืน 116 111 21 18 
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน  

(ดูหมายเหตขุอ้ 19) 
    

196 174 35 32 
     
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
บริษทัร่วม - 29 - - 
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   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 
หนีสินตามสัญญาเช่า     
กลุ่ม Singtel 13 - - - 
การร่วมคา้ 7 - - - 
บริษทัร่วม 459 - - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 1 - - - 
รวมหนีสินตามสัญญาเช่า 480 - - - 
     
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 5,080 4,920 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกันเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภทเรียกคืน
เมือทวงถาม ซึ งมีอัตราดอกเบี ยเฉลียร้อยละ 0.58 ต่อปี และไม่มีหลกัประกัน (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 :  เฉลีย 
ร้อยละ 1.12 ต่อปี)  

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน     
ณ วนัที 1 มกราคม - - 4,920 4,920 
เพิมขึน - - 1,500 800 
ลดลง - - (1,340) (800) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) - - 5,080 4,920 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 260

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกนั        
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 14,999  2,999 - - 
รวม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 14,999  2,999  - - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกันแห่งหนึ ง ซึ งมีอตัรา
ดอกเบียในอตัรา 6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบี ยทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระเงินต้น
ทังหมด 14 งวด เริมปี 2565 จนถึงปี 2571 

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน     
ณ วนัที 1 มกราคม 2,999 2,999 - - 
เพิมขึน 12,000 - - - 
ณ วันที 31 ธนัวาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 14,999 2,999 - - 

 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุ่มอนิทชั 15 52 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 44 24 - - 
รวม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 59 76 - - 
 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 113 - 
 

สัญญาสําคัญทีทํากับกิจการทีเกียวข้องกัน  
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญากบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัและมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอตัราและเงือนไขตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาสาํคญัทีทาํกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปนี  

1) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงบัสัญญาเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเงือนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษทัมีการทาํสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพืนทีและระบบพืนฐานในการติดตังอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั 

3) บริษทัย่อยไดรั้บการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์จากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(“ACC”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย โดย ACC จะให้บริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทังให้คาํแนะนาํและแกไ้ขปัญหา
ในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4) บริษทั แอดวานซ ์คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย และบริษทั ไฮ ชอปปิ ง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วม
ได้ทาํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“TMC”) ซึ งเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดย TMC 
จะเป็นผูจ้ัดหาบุคลากรและศูนย์ให้ข่าวสารทางโทรศัพท์ เพือดําเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศพัท ์โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วนั 

5) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ งเป็น
บริษทัย่อย ในการให้บริการชาํระค่าสินคา้หรือบริการผ่านการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ทาํสัญญา
กบับริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย ในการจาํหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

7) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้ง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยในการบรรจุภณัฑ์บตัร
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

8) กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาบริการเครือข่ายระหว่างประเทศกับกลุ่ม Singtel ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัโดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 60 วนั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 261

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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9) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทั ไมโม่เทค จาํกดั และบริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัย่อย 
ในการให้บริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลือนทีหรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

10) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทยคม 
จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกัน โดย AWN ตกลงชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอตัราและ
เงือนไขทีระบุในสัญญา  

11) บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาบริการระบบคอมพิวเตอร์และบริการซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั บริษทั ไอ.ที. แอพพลิเคชัน แอนด ์เซอร์วิซ จาํกดั ซึงเป็น
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยสัญญามีกาํหนด 1 ปี และต่ออายุไดอี้กคราวละ 1 ปี คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 เดือน 

12) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิลใยแกว้นาํแสงและ
สิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั (“IH”) ซึ งเป็นบริษทัร่วม โดย IH ให้บริการ
ระบบเคเบิลใยแก้วนาํแสงรวมถึงให้บริการสิงอาํนวยความสะดวกในพืนทีเฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

13) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด ซึ งเป็นบริษทัย่อย ได้ทาํสัญญากับบริษทั ทีซี บรอดคาสติง 
จาํกัด ซึ งเป็นบริษัทที เกียวข้องกัน เพือรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์ โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

14) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญากบับริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย เพือรับบริการเช่าเครืองและอุปกรณ์เพือใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยคู่สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

15) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั และ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัย่อย 
ไดท้าํสัญญาพฒันาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสงกบับริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นการร่วมคา้ 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

16) บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบั บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั ซึ งเป็น
การร่วมคา้ เพือรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 115 - 
 

17) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย ว่าจา้งให้บริษทั ไมโม่เทค จาํกัด 
(“MMT”) ซึ งเป็นเป็นบริษทัย่อย ให้บริหารคะแนนสะสม และจดักิจกรรมแลกสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้
ของ AWN โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

36. เครืองมือทางการเงิน 
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงนิ 
การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระบบ
ในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสียงให้เป็นทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจาก
ความเสียงและตน้ทุนของการจดัการความเสียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียง
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งต่อเนืองเพือให้มันใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง 

การบริหารจัดการทุน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายทีจะบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งในระดบัทีเหนือกวา่บริษทัอืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และพยายามคงสถานะอนัดบัเครดิตในระดบัทีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึ งจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสถานะการเงินทีมีความพร้อมและมีความคล่องตวัสูงในการเติบโตธุรกิจเมือเทียบกบั
คู่แข่ง อนัหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนทีหลากหลาย ความสามารถในการจดัหาเงินทุนทีคล่องตวั และมีระดบั
ตน้ทุนทีเหมาะสม 

ในระยะ 3 - 5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลียนแปลงดา้นเทคโนโลยี ซึ งจาํเป็นตอ้งมีการ
ลงทุนเพิมเติม กลุ่มบริษทัและบริษทัเชือว่า กลุ่มบริษทัและบริษัทมีความพร้อมทางดา้นโครงสร้างเงินทุน
เพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกัยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผ่านการเพิมระดบัหนี สินเพือ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย 
ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบียใน
ตลาด ซึ งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทั เนืองจากดอกเบียของ
หลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนีและเงินกูย้มืบางส่วนมีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงดา้นอตัรา
ดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ดความเสียงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจว่า
ดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพยท์ีเป็นตราสารหนีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงที และใช้เครืองมือทางการเงินที
เป็นตราสารอนุพนัธ์ซึ งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย เพือใช้ในการจดัการความเสียงทีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนีและเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 
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สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย 
ภายใตส้ัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย กลุ่มบริษทัตกลงทีจะแลกเปลียนผลต่างระหว่างอตัราดอกเบียคงทีและ
อตัราดอกเบี ยลอยตวั ซึ งคาํนวณจากจาํนวนเงินตน้ตามสัญญาทีตกลงกนัไว ้สัญญาดงักล่าวช่วยให้กลุ่มบริษทั
สามารถลดความเสียงจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียจากมูลค่ายติุธรรมของหนีในอตัราดอกเบียคงทีทีออก
และความเสียงของกระแสเงินสดจากหนี ทีมีอตัราดอกเบียผนัแปรทีออก มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียน
อตัราดอกเบี ย ณ วนัทีรายงานถูกกาํหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชข้อ้มูล ณ วนัทีรายงาน 
และความเสียงดา้นเครดิตทีมีอยูใ่นสัญญา ซึงมีการเปิดเผยขอ้มูลไวด้า้นล่าง อตัราดอกเบียเฉลียคาํนวณจากยอด
คงคา้ง ณ สินปีบญัชี 

เนืองจากเงือนไขสําคัญของสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยและรายการป้องกันความเสียงทีเกียวขอ้งนั น
เหมือนกนั กลุ่มบริษทัจึงทาํการประเมินเชิงคุณภาพของประสิทธิผลและคาดว่ามูลค่าของสัญญาแลกเปลียน
อตัราดอกเบียและมูลค่าของรายการป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งจะดาํเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเปลียนไป
ในทิศทางตรงกนัขา้มเพือตอบสนองต่อการเคลือนไหวของอตัราดอกเบียอา้งอิง แหล่งทีมาหลกัของความไม่มี
ประสิทธิผลของการป้องกันความเสียงในความสัมพนัธ์ป้องกันความเสียงเหล่านี คือผลกระทบของคู่สัญญา
และความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัทีมีต่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ยซึ งไม่ได้
สะทอ้นอยูใ่นมูลค่ายติุธรรมของรายการป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย โดยไม่
มีแหล่งทีมาของความไม่มีประสิทธิผลอืน ๆ ทีเกิดขึนจากความสัมพนัธ์การป้องกนัความเสียงเหล่านี  

ตารางต่อไปนีแสดงรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ เกียวกบัสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียทีคา้งชาํระ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงานในงบการเงินรวม และรายการป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้ง (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

การป้องกันความเสียงกระแสเงินสด  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
เครืองมือป้องกันความเสียง 
   ยอดคงค้างการทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย 
     เพือรับดอกเบียลอยตัวและจ่ายดอกเบียแบบจ่ายคงที 

 

 ค่าเฉลียของสัญญา 
อัตราดอกเบียคงที 

 

 มูลค่าเงนิต้น 
ตามสัญญา 

 มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ / (หนีสิน) 

เครืองมือป้องกันความ
เสียง 

  2563  2563  2563 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  2.25% - 3.90% 19,500 1,225 

   19,500 1,225 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
รายการป้องกันความเสียง 
 

จํานวนเงินตามสัญญาของสินทรัพย์ / 
(หนีสิน) ทีป้องกันความเสียง 

 2563 
การกูยื้มในอตัราดอกเบียผนัแปร 19,500 

ตารางต่อไปนี แสดงรายละเอียดเกียวกบัความมีประสิทธิผลของความสัมพนัธ์การป้องกนัความเสียงและจาํนวน
เงินทีจดัประเภทใหม่จากการสาํรองป้องกนัความเสียงเป็นกาํไรหรือขาดทุน: (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไมมี่) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
รายการป้องกันความเสียง 
 

กําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสียง
ในงวดปัจจุบันทีรับรู้ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 
 2563 

การกูยื้มในอตัราดอกเบียผนัแปร (251) 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียจะชําระเป็นรายไตรมาสและทุกงวดครึ งปี อตัราดอกเบียลอยตวัของสัญญา
แลกเปลียนอตัราดอกเบียคือ 6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม กลุ่มบริษทัจะชาํระผลต่างระหว่างอตัราดอกเบียคงที
และอตัราดอกเบียลอยตวัโดยใชเ้กณฑสุ์ทธิ 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียทังหมดทีแลกเปลียนจาํนวนเงินของอตัราดอกเบียลอยตวัสําหรับอตัราดอกเบียคงที
กาํหนดให้เป็นการป้องกนัความเสียงจากกระแสเงินสดเพือลดความเสียงของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  
ซึ งเป็นผลมาจากอตัราดอกเบี ยผนัแปรของเงินกู้ยืม การแลกเปลียนอตัราดอกเบียและการจ่ายดอกเบียเงินกู้
เกิดขึนพร้อมกนัและจาํนวนเงินทีสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนในช่วง
ระยะเวลาทีการจ่ายดอกเบียในอตัราดอกเบียลอยตวัของหนี ทีมีผลต่อกาํไรหรือขาดทุน 

ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึ งเกิดจากค่าใช้จ่ายการซือสินคา้
และอุปกรณ์ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหนึงปี เพือป้องกนัความเสียงของหนี สินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาอตัราแลกเปลียน
ล่วงหน้า เพือป้องกนัความเสียงของเงินกูย้มืระยะยาวทีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานเป็นรายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกูย้มืทีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที 31 ธันวาคม ดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  788 1,096 - - 
สกุลเงินยโูร  558 278 - - 
รวม  1,346 1,374 - - 
      
ลูกหนีการค้าหมุนเวียน 6     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  453 984 - - 
สกุลเงินยโูร  7 76 - - 
สกุลเงินเยน  21 - - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์  2 - - - 
รวม  483 1,060 - - 
         
เจ้าหนีการค้าหมุนเวียน 19     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  (13,314) (12,744) - (1) 
สกุลเงินยโูร  (2) (22) - - 
สกุลเงินเยน  - (82) - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์  (10) (8) (8) (8) 
รวม  (13,326) (12,856) (8) (9) 
หนีสินตามสัญญาเช่า      
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 18 (49) - - - 
รวม  (49) - - - 
ยอดบัญชีทีมีความเสียงใน 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (11,546) (10,422) (8) (9) 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้  7,653 5,536 - - 
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ  (3,893) (4,886) (8) (9) 

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้ามีไวเ้พือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนสาํหรับยอดบญัชีทีมีความเสียง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และสาํหรับการซือภายในอนาคตบางส่วน 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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การจัดประเภทสัญญาอัตราการแลกเปลียนล่วงหน้าและสัญญาอตัราดอกเบี ยแลกเปลียนในงบการเงิน ณ วนัที  
31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563*  2562  2563  2562 
หนีสินหมุนเวียน     
หนี สินทางการเงินหมุนเวยีนอืน     

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า (297) (141) - - 
รวมหนีสินหมุนเวยีน (297) (141) - - 
หนีสินไม่หมุนเวียน     
หนี สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน     

สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน (1,225) - - - 
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน (1,225) - - - 
รวม (1,522) (141) - - 

* ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน กลุ่มบริษทัปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของ
สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้และสัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียนผา่นกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
ตามลาํดบั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 264

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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รายการเคลือนไหวของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าและสัญญาอัตราดอกเบี ยแลกเปลียนสําหรับ 
ปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวม มีดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

 ยอด ณ วันที  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที  การเปลียนแปลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม  การใช้มาตรฐาน  1 มกราคม  ในมูลค่า  31 ธันวาคม 
 2563 ตาม  การรายงานทาง  2563 ตาม  ยตุิธรรม  2563 
 มาตรฐานการ  การเงิน ฉบับที 9  มาตรฐานการ  ระหว่างงวด   
 รายงานทาง    รายงานทาง     
 การเงินเดิม    การเงินใหม่     

สินทรัพย์หมุนเวียน          
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน      

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ - 1 1 (1) - 
      
หนีสินหมุนเวียน      
หนี สินทางการเงินหมุนเวียนอืน        

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ (141)  12  (129) (168) (297) 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน -  (132)  (132) 132 - 

        
หนีสินไม่หมุนเวียน        
หนี สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน      

สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน - (814) (814) (411) (1,225) 
รวม (141) (933) (1,074) (448) (1,522) 

 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า และสัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุติธรรม* 
 2563  2562  2563  2562 
สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 7,950  5,536  7,653  5,409 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน 19,500  -  1,225  - 
รวม 27,450  5,536  8,878  5,409 

* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ การปรับมูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตังแต่
เริมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานเพือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึน 

** ราคาตามสัญญาของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้ับธนาคารตังแต่เริมตน้ 
และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 

ความเสียงทางด้านสินเชือ 
ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทัและบริษทัตาม
เงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางด้านสินเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ 
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงานไม่พบวา่มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั 

ความเสียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัและบริษัทมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพือทาํให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 265

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า และสัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุติธรรม* 
 2563  2562  2563  2562 
สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 7,950  5,536  7,653  5,409 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน 19,500  -  1,225  - 
รวม 27,450  5,536  8,878  5,409 

* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ การปรับมูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตังแต่
เริมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานเพือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึน 

** ราคาตามสัญญาของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้ับธนาคารตังแต่เริมตน้ 
และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 

ความเสียงทางด้านสินเชือ 
ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทัและบริษทัตาม
เงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางด้านสินเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ 
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงานไม่พบวา่มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั 

ความเสียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัและบริษัทมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพือทาํให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน 
สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
(งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)  

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม  
  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  รวม 

วนัที 31 ธันวาคม 2563        

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 297  -  -  297  297 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน 1,225  -  -  1,225  1,225 
หุ้นกู ้ 32,414  -  34,623  -  34,623 
          
วนัที 31 ธันวาคม 2562        

สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 5,536  -  -  5,409  5,409 
หุ้นกู ้ 32,414  -  34,388  -  34,388 

ลําดบัชันของมูลค่ายุติธรรม 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับทีต่างกันของลาํดับชันมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า 
นิยามของระดบัต่างๆ มีดงันี  

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี สิน
อยา่งเดียวกนั ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สาํหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้มีการ
ซือขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยโดยใช้ราคาปิด  
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สําหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัรา
แลกเปลียนล่วงหน้า โดยใชอ้ตัราทีกาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริษทัดว้ยการพิจารณาเงือนไขในตลาดทีมีอยู ่
ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนและเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน เป็นมูลค่า  
ทีใกลเ้คียงกบัราคาทีบนัทึกในบญัชี 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัและหนี สินตามสัญญาเช่าเป็นมูลค่าทีใกลเ้คียง
กบัราคาทีบนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่ของเครืองมือทางการเงินเหล่านี มีดอกเบียในอตัราตลาด 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นมูลค่าทีใกล้เคียงกับราคาทีบนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่ของ
เครืองมือทางการเงินเหล่านี มีดอกเบียในอตัราตลาด 

37. ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกนั 
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้าน 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ภาระผกูพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาทียงัไม่ไดรั้บรู้     
      
อาคารและอปุกรณ์     
สกุลเงินบาท  5,059 6,464 8 11 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  145 163 -   - 

    
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม    
สกุลเงินบาท 1 40,083* 17,584* - - 

   
ค่าบํารุงรักษา   
สกุลเงินบาท  1,763 1,926 39 49 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  20 26 - - 

      
ใบสังซือสินค้าและวัสดุคงเหลือ     
สกุลเงินบาท  13,396 4,942 - - 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  7 11 - - 
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* ผลต่างจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขเดิมและ
เงือนไขใหม่ จํานวน 3,284 ล้านบาท จะถูกปรับปรุงกับต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี  700 MHz  
เมือ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีดงักล่าว 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาํเนนิงานทียกเลกิไม่ได้    

ภายในหนึงปี 85 6,789 - 101 
หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 29 21,586 - 177 
หลงัจากห้าปี - 21,078 - - 

รวม 114 49,453 - 278 

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเป็นสัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์
มีมูลค่าตําในงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 81 ล้านบาท  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 : จาํนวน 16,773 ลา้นบาท และ 88 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

หน่วย : ล้าน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาระผูกพันอืน     
สกุลเงินบาท     

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 7,950 5,536 - - 
หนงัสือคําประกนัจากธนาคาร     
- ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี     

โทรคมนาคมคา้งจ่าย 66,684 71,318 - - 
- อืน ๆ 2,741 3,053 169 176 

รวม 77,375 79,907 169 176 
     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ     

อืน ๆ 1 3 - - 
รวม 1 3 - - 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษทัมียอดคงเหลือของภาระผูกพนัทียกเลิกไม่ไดก้ับบุคคลหรือ
กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัจากสัญญาเช่าซึ งเดิมถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 17 จาํนวน 49,453 ล้านบาท และ 278 ล้านบาท ตามลาํดับ ต่อมาเมือวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า มีผลบงัคบัใช้ ดงันันสัญญาเช่าดงักล่าวถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์
สิทธิการใชซึ้ งอธิบายอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 

สัญญาทีสําคัญ 
- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสาํหรับทีทาํการสํานกังาน รถยนต ์คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน โดยมี

ระยะเวลาการเช่าตังแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายุได ้

- กลุ่มบริษัทได้ทาํสัญญาบริการกับบริษทัแห่งหนึ ง โดยกลุ่มบริษัทได้รับบริการด้านการใช้โครงสร้าง
พืนฐานโทรคมนาคมและการบริการทัวไปอืน ตามทีระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายค่าธรรมเนียม
จากการบริการในอตัราตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสินสุดลงก็ต่อเมือฝ่ายหนึ งฝ่ายใดยืน
จดหมายบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั 

- เมือวนัที 5 มกราคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาบริการกบั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) โดย AWN ขอใช้บริการ 
ในเรื อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาตั งแต่วนัที  
1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที 3 สิงหาคม 2568 โดย AWN ได้นําหนังสือคําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ของ
ธนาคารพาณิชย ์ในประเทศเป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตังแต่วนัลงนาม ถึงวนัที
พน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา  

- เมือวนัที 5 มกราคม 2561 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าเครืองและอุปกรณ์เพือให้บริการโทรคมนาคมกับ บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็นผูใ้ห้เช่าเครืองและอุปกรณ์เพือใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตังแต่วนัที 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที 3 สิงหาคม 2568 โดย SBN ไดน้ําหนังสือคําประกนัชนิดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 525 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตังแต่วนัลงนาม 
ถึงวนัทีพน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา 

- เมือวนัที 4 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัไดล้งนามร่วมกบับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) ในสัญญา
ระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเกียวกบัเสาโทรคมนาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 40) โดยกลุ่มบริษทัตกลงใชบ้ริการ
เสาโทรคมนาคมของ TOT โดยมีระยะเวลาตั งแต่วันที  1 มกราคม 2562 ถึงวันที  31 ธันวาคม 2571  
โดยกลุ่มบริษทัไดน้ําหนังสือคําประกนัชนิดเพิกถอนไม่ไดข้องธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 
434 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายตุังแต่วนัลงนาม ถึงวนัทีพน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา 
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- เมือวนัที 17 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ลงนามร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 
(“กสท.”) ใน “สัญญาระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเกียวกบัเสาโทรคมนาคม” โดยกลุ่มบริษทัตกลงเช่าใช้
บริการเสาโทรคมนาคมของ กสท. และกสท. ตกลงใชบ้ริการพืนทีและบริการบาํรุงรักษาเสาโทรคมนาคม
ดงักล่าวจากกลุ่มบริษทั โดยมีระยะเวลาตังแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2568 

38. ประมาณการหนีสินจากภาษหีกั ณ ทีจ่าย 
กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ทีจ่าย ฉบบัลงวนัที 18 มกราคม 2556 ให้บริษทั 
จ่ายชาํระเงินเพิมจาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท จากกรณีการหักภาษีเงินได ้ณ ทีจ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทน
โดยไดน้าํเงินค่าภาษีสรรพสามิตทีไดจ่้ายไวแ้ลว้มาหักออก ซึ งกรมสรรพากรพิจารณาวา่เงินค่าภาษีสรรพสามิต
ถือเป็นส่วนหนึ งของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดงันันการทีบริษทันาํส่งภาษีจากจาํนวนเงินทีนาํภาษีสรรพสามิต
มาหักออกเป็นการนาํส่งภาษีทีไม่ครบถว้น ตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิมตามจาํนวนดงักล่าว บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คดัคา้น
หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีดงักล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาํวินิจฉัย
ใหบ้ริษทันาํส่งเงินเพิมตามจาํนวนดงักล่าว 

เมือวนัที 10 พฤศจิกายน 2559 บริษทัจึงยืนฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลาง เพือขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคาํ
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ดงักล่าว 

เมือวนัที 29 กนัยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องบริษทั โดยให้เหตุผลเช่นเดียวกนัว่า เงินค่าภาษี
สรรพสามิตถือว่าเป็นส่วนหนึงของผลประโยชน์ตอบแทนทีบริษทัจะตอ้งชาํระให้แก่ผูใ้ห้สัมปทานตามสัญญา
สัมปทาน ดังนันบริษทัจึงมีหน้าทีหักภาษี ณ ทีจ่ายและนาํส่งให้แก่กรมสรรพากร เมือไม่ได้หักและนาํส่ง 
จึงตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิมร้อยละ 1.5 ต่อเดือน รวมเป็นเงินเพิมจาํนวน 128 ลา้นบาท 

เมือวนัที 20 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง  

เมือวนัที 11 มีนาคม 2562 ศาลภาษีอากรกลางอ่านคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ยืนให้ยกคาํฟ้อง 

เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดย้ืนคาํร้องเพือฎีกาต่อศาลฎีกาแลว้ 

เมือวนัที 7 ธันวาคม 2563 ศาลฎีกามีคาํสังไม่รับฎีกา คดีถึงทีสุด และต่อมาวนัที 29 ธันวาคม 2563 บริษทั
ชาํระเงินให้กรมสรรพากรจาํนวน 128 ลา้นบาท ตามคาํพิพากษาของศาลฎีกา 
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39. เหตุการณ์สําคญั ข้อพพิาททางการค้าและคดีความทีสําคัญ 
เมือวนัที 7 มกราคม 2564 บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)  (“ทีโอที”) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (“กสท.”) ควบรวมกิจการเป็นหนึ งบริษัท ในนาม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน) 
(“เอน็ที”) 

เฉพาะบริษัท 
1) สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษทัได้ทาํสัญญา 
การเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอืน โดยไดผ้่านการเห็นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี 
ผลบงัคบัใชข้องสัญญาเป็นดงันี  

ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ 
1)  บริษทั โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน จาํกดั (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2549 เป็นตน้ไป 
2)  บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 16 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป 
3)  บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 1 มิถุนายน 2552 เป็นตน้ไป 
4)  บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 7 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป 
5)  บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป 
6)  บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั 1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 
7)  บริษทั ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จาํกดั

 (เดิมชือ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จาํกดั) 
1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 

เมือวนัที 31 สิงหาคม 2550 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ืนฟ้องสาํนกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนประกาศฯ ดังกล่าว วนัที  15 กันยายน 2553 
ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียืนฟ้องขอเพิกถอนประกาศของกทช. วา่ดว้ยการใช้และ
เชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอทีไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ และเมือวนัที 
4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอทีได้มีหนังสือแจง้ให้บริษทัทราบว่า บริษทัควรรอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพือยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษทัดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก่อนศาลมีคาํพิพากษาถึงทีสุด ทีโอที จะไม่รับรู้ และบริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการดงักล่าว 
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ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) กําหนดให้บริษัทต้องจ่าย               
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขันตําตามทีสัญญากาํหนดในแต่ละปี หรือ
ในอตัราร้อยละของรายได ้และผลประโยชน์อืนใดทีบริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหกัค่าใชจ้่ายและค่าภาษีใด ๆ 
ทังสิน จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนัน อย่างไรก็ตาม ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการ 
ทีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และทีโอทีต้องการรอคาํพิพากษาถึงทีสุดในเรื อง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล 
จึงเป็นรายการทีบริษทัคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรืองวิธีการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา 
เพือให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั บริษัทจึงคาํนวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามที
ปฏิบติัในทางเดียวกันทังอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนทีบริษัทต้องจ่าย
ให้แก่ทีโอทีนัน ขึนอยู่กบัผลการตดัสินจากศาลในเรืองขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริษทั
กบัทีโอทีในภายหลงัโดยบริษทัจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดทีการเจรจาตกลงสินสุดลง ซึ งผูบ้ริหาร
ของบริษทัเชือวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนทีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาหนังสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายทีเกียวขอ้งประกอบกบัความเห็นของ
ทีปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษทั เห็นว่าการไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็นการขดัต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใช้และเชือมต่อโครงข่าย บริษทั จึงไดต้ดัสินใจ
ปฏิบติัตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่าย ซึ งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั 
โดยออกใบแจง้หนี เพือเรียกเก็บค่าเชือมตอ่โครงข่ายจากคู่สัญญา  

ในวนัที 30 ธันวาคม 2551 บริษัทไดน้ําส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตังแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ลา้นบาท ซึ งคาํนวณจากรายไดสุ้ทธิตามอตัรา
และวิธีคิดคาํนวณของบริษทัให้แก่ทีโอที ซึ งต่อมาไดมี้การจดัตังคณะทาํงานเจรจาเกียวกบัอตัราผลประโยชน์
ตอบแทนจากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักบัทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ยุติร่วมกนัได ้
เนืองจากทีโอทีตอ้งการให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษทัไดรั้บ
ทังจาํนวนตามอตัราร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษทันาํค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ทีบริษทัถูกผูป้ระกอบการรายอืนเรียกเก็บมาหักออกก่อน ในวนัที 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงไดมี้หนงัสือแจง้
ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 17 - 20 เป็นเงินรวม 
17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือ
โตแ้ยง้คดัคา้นไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็น
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554 แลว้เมือวนัที 9 มีนาคม 2554 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดวา่ ทีโอที
ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  
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ในวนัที 29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาท เลขที  55/2557 เรียกร้องให้บริษัทชําระเงินส่วนแบ่ง
รายได้ของค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดําเนินการที  21 - 22 เป็นจํานวนเงินรวม 9,984 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัดจนกว่า 
จะชาํระเสร็จสิน และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554  

เมือวนัที  23 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น 
ข้อพิพาทหมายเลขดําที 83/2559 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่ง
รายไดเ้พิมเติมของค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 8,368 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี ตามหนังสือทีโอทีแจ้งมา  

วนัที 17 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554 โดยยกขอ้เรียกร้อง
แยง้ของทีโอที ทีให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการ
ที 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นวา่ทีโอทีไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเงินจาํนวนดังกล่าว และห้ามไม่ให้ทีโอทีเรียกร้องการบังคับตามหนังสือคํ าประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาและหนงัสือคําประกนัรายไดข้ันตําของปีดาํเนินการที 17 - 20 และขณะเดียวกนัคณะอนุญาโตตุลาการยงั
ได้มีคาํชีขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 55/2557 ของทีโอที และให้ทีโอทีคืนเงินส่วนแบ่งรายไดค้่า
เชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษทัชาํระไวเ้กินจาํนวน 110 ลา้นบาท ภายใน 60 วนั นบัแต่ไดรั้บคาํชีขาดนี  
และดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพน้กาํหนดดงักล่าว ซึ งทีโอทีไดย้ืนฟ้องขอเพิกถอนคาํชีขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางแลว้ ขณะนีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมือวนัที 30 เมษายน 2562 อนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากชีขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 83/2559 ให้บริษทัชาํระ
ส่วนแบ่งรายไดแ้บบสุทธิ จาํนวนเงิน 224 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย ซึ งบริษทัตกลงชาํระให้ทีโอทีโดยนําส่วน
แบ่งรายไดข้องค่าเชือมต่อโครงข่ายทีบริษทัไดช้าํระไวเ้กินในขอ้พิพาท 55/2557 จาํนวน 111 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบียมาหกัลบกบัเงินทีบริษทัตอ้งชาํระให้แก่ทีโอที คงเหลือจาํนวนตอ้งชาํระ 144 ลา้นบาท โดยบริษทัไดน้าํ
เงินไปวางต่อสาํนกังานวางทรัพยเ์มือวนัที 22 พฤษภาคม 2562 เนืองจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน  

เมือวนัที  6 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับคาํร้องขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทีโอที  
คดีหมายเลขดําที  1713/2562 ลงวนัที 25 กรกฎาคม 2562 ทีทีโอทียืนต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอน 
คาํชีขาดขา้งตน้ ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ผูบ้ริหารของบริษทัเชือวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนทีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 
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2) ภาระผูกพันในหนังสือคํ าประกันจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการบริการโทรศัพท์เคลือนที 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าทีส่งมอบหนังสือคํ าประกันของธนาคารให้แก่บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)                 
(“ทีโอที”) เพือเป็นหลกัประกันการชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงาน โดยจะได้รับคืน
หนงัสือคําประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานทีผา่นมา  

ทีโอทีมิไดค้ืนหนงัสือคําประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 17 - 21 รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน 
7,007 ลา้นบาท โดยอา้งว่าบริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ งเป็นขอ้พิพาททีอยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ทังนี  เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2554 และวนัที 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 40/2554 และ 119/2555 ใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชีขาดให ้
ทีโอทีส่งคืนหนังสือคํ าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เนืองจากบริษัทได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตํา                           
ในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้  

เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดให้ทีโอทีคืนหนงัสือคําประกนัเงินประโยชน์
ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 17 - 21 ให้บริษัท ต่อมาเมือวนัที 16 พฤษภาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนคาํร้อง 
ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที 660/2557 เพือขอเพกิถอนคาํชีขาดดงักล่าว 

ต่อมาเมือวนัที 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยืนคาํร้องเป็นคดีดาํที 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ศาล
มีคาํบงัคบัให้ทีโอทีคืนหนังสือคําประกนัปีที 17-21 ให้แก่บริษทัตามคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการและชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมทีบริษทัไดช้าํระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคําประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 6.65 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัทีผูเ้รียกร้องชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคําประกนั  

เมือวนัที 21 กนัยายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษายกคาํร้องของทีโอที และให้ทีโอทีคืนหนังสือคํา
ประกนัปีที 17 - 21 ให้แก่บริษทั ตามคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคืนค่าธรรมเนียมศาลทังหมดใหแ้ก่
บริษทั 

วนัที 19 ตุลาคม 2563 ทีโอทียืนคาํร้องอุทธรณ์คาํพพิากษายกคาํร้องของศาลปกครองกลาง  

ขณะนีคาํร้องอทุธรณด์งักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 270

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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3) กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz 

ในวนัที  25 กันยายน 2557 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ยืนค ําเสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับ 
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 80/2557 เพือเรียกร้องให้บริษทัชาํระค่าเสียหาย
จากการปฏิบติัผิดสัญญาอนุญาตระหว่างบริษัทกับทีโอที กรณีทีมีผูใ้ช้บริการในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนยา้ย 
ผู ้ให้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz ซึ งให้บริการบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจาํนวน 9,126 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

ในวนัที 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดย้ืนขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วนของค่าเสียหายตังแต่เดือนพฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงสิ นสุดสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการในเดือนกันยายน 2558 เป็นจํานวนเงิน 32,813 ล้านบาท                              
พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบียอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตังแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

เมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี ขาดมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ 
ทีโอทีดว้ยเหตุทีบริษทัมิไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผิดตามสญัญาตามทีทีโอทีกล่าวหา 

เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2562 ทีโอทียืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีหมายเลขดาํที 
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ และไม่น่าจะ
มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

4) กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจากการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการ
บริการโทรศพัทเ์คลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั งที 6 และ 7 

เมือวันที  30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  78/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ                      
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือมีคาํชี ขาดให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั งที  6                       
ซึงกระทาํขึนเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั งที 7 ซึ งกระทาํขึนเมือวนัที 20 กนัยายน 2545 มีผลผูกพนับริษทั
และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้งปฏิบติัตามจนกว่าสัญญาจะสินสุด และบริษทัไม่มีหน้าทีตอ้ง
ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนตามทีทีโอทีไดมี้หนังสือลงวนัที 29 กันยายน 2558 เรือง ขอให้ชาํระผลประโยชน์
ตอบแทน แจง้มายงับริษทัให้ชาํระเงินเพิมจาํนวน 72,036 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญา 
ครั งที  6 และ 7 เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญทาํให้ ทีโอที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตํากว่าทีกําหนดใน 
สัญญาหลกั  
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ต่อมาวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 122/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพือแกไ้ขจาํนวนเงินทีเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 
62,774 ลา้นบาท เนืองจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณส่วนแบ่งรายไดข้อ้พิพาทนี เป็นเรืองเดียวกบั
ขอ้พิพาทที 78/2558 ซึ งคณะอนุญาโตตุลาการไดร้วมการพิจารณาขอ้พิพาททังสองเขา้ดว้ยกนั 

บริษัทได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที  23 มกราคม 2563 ชี ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจาํนวน 31,076 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
นบัแต่วนัถดัจากวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 ใหแ้ก่ ทีโอที จนกวา่จะชาํระแลว้เสร็จ 

บริษัทไม่เห็นด้วยกับคาํชี ขาดดังกล่าว และเมือวนัที 22 เมษายน 2563 บริษัทได้ยืนคาํร้องเพือขอเพิกถอน 
คาํชีขาดต่อศาลปกครองกลางแลว้ (คดีหมายเลขดาํที 1165/2563) 

ต่อมา เมือวนัที 23 เมษายน 2563 ทีโอทียืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง เฉพาะประเด็นทีคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชีขาดว่าขอ้เรียกร้องของทีโอทีให้บริษทัชาํระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิมเติม จ ํานวน 31,698 ล้านบาท เป็นการยืนเสนอข้อพิพาททีพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดี 
(คดีหมายเลขดาํที 1171/2563) 

ทังนี  เนืองจากขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่เป็นทีสินสุด และบริษทัพิจารณาแลว้วา่ผลของคาํชีขาดขา้งตน้ไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

5) กรณีติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี 900 MHz บนสถานีฐานทีบริษทั  ดิจิตอล โฟน 
จาํกัด (“DPC”) ส่งมอบกรรมสิทธิ ให้แก่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ตาม
สัญญาใหด้าํเนินการใหบ้ริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC 

เมือวนัที 29 เมษายน 2559 กสท. ไดย้ืนฟ้องบริษทัต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที 613/2559 เพือให้
รื อถอนเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ความถี 900 MHz หรือ
ความถีอืน หรือเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของบริษทัทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 95 แห่ง ที DPC 
ส่งมอบให้ กสท. ตามสัญญาให้ดาํเนินการฯ โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท. ดงันัน กสท. จึงเรียกร้องให้
บริษัทชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นที กสท.อา้งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ  ตังแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง
เมษายน 2559 เป็นจาํนวนเงิน 125.52 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัถดัจากวนัฟ้องเป็น
ตน้ไปจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิน และ ค่าเสียหายนับแต่วนัฟ้องอีกเดือนละ 2.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายทีคา้งชาํระใหแ้ก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดาํเนินการรือถอนอปุกรณ์ดงักล่าว
ออกเสร็จสิน 
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เมือวนัที 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสังให้โอนคดีไปศาลแพ่ง คดีหมายเลขดาํที 1681/2561 

วนัที 21 สิงหาคม 2563 กสท. ยืนคาํร้องขอถอนฟ้อง สืบเนืองจากทังสองฝ่ายไดท้าํสัญญายุติขอ้พิพาทระหว่าง
กนัแลว้เมือวนัที 17 สิงหาคม 2563 ศาลแพง่มีคาํสังอนุญาตใหถ้อนฟ้อง และจาํหน่ายคดีจากสารบบความ 

6) บริษทัฟ้องเพิกถอนหนงัสือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ทีมีคาํสังใหน้าํส่งรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนทีบนคลืนความถี 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที 1 พฤษภาคม 2560 บริษัทยืนฟ้องสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) และ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) กับ
คณะทาํงานอีก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที 736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสือสํานักงาน 
กสทช. และเพิกถอนมติ กทค. ของสํานักงาน กสทช. ทีมีคาํสังบริษทัให้นาํส่งรายได ้ในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งวนัที 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 7,221 ลา้นบาท พร้อมดอกผลทีเกิดขึน 

เมือวนัที 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดร้ับคาํฟ้องลงวนัที 21 เมษายน 2560 ทีกสทช. และสํานกังาน กสทช. 
ฟ้องบริษทัในมูลหนี เดียวกันนี ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที 661/2560 ให้บริษทันําส่งรายได้ในช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษทัมิได้ปฏิบติัผิดเงือนไขและวิธีการนําส่งรายได ้ตามประกาศของ กสทช. เรือง 
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว ในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนที และบริษทัมีหน้าทีนําส่งรายไดห้ลงัหักค่าใชจ้่ายให้แก่สํานกังาน กสทช. แต่บริษทั 
มีรายจ่ายมากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ดงันัน จึงไม่มีรายไดส่้วนทีเหลือคงเหลือทีจะนาํส่ง
ให้แก่ สาํนักงาน กสทช. แต่อย่างใด 

วนัที  12 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองกลาง มีคําพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการ กสทช. ด้วยเหตุผลว่า 
ในช่วงเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการคลืน 900 MHz บริษทัมีรายจ่ายมากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที 8 กรกฎาคม 2563 และ 17 กรกฎาคม 2563 กสทช. และสาํนกังาน กสทช. ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
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7) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิมเติมส่วนเพิมจากรายได้ค่าเช่าระบบสือสัญญาณ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 
(THAC) เลขที A1/2017 ลงวนัที 15 ธันวาคม 2560 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิมเติมจากรายได้
ค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตังแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นจาํนวน 19.54 ล้านบาท 
และเลขที A1/2018 ลงวนัที 12 มกราคม 2561 และเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิมเติมจากรายได้
ค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2558 เป็นจาํนวน 1,121.92 ล้านบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิม) พร้อมให้ชาํระดอกเบี ยผิดนัดอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนืองจาก ทีโอที เห็นว่าบริษัท
จะตอ้งเรียกเก็บค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตามอตัราทีทีโอที กาํหนดซึ งสูงกวา่อตัราทีบริษทัใชเ้รียกเก็บ
จากผูเ้ช่าจริง 

เมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที ค.1/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับคาํเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที A1/2017 ไวพ้ิจารณา  

เมือวนัที 2 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.1/2561 

เมือวนัที 5 มีนาคม 2561 บริษทัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที ค.2/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที A1/2018 ไวพิ้จารณา  

เมือวนัที 16 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพพิากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.2/2561 

ซึ งต่อมาเมือวนัที 5 เมษายน 2561 และวนัที 11 เมษายน 2561 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาคดีหมายเลขดาํที 
ค.1/2561 และ ค.2/2561 ของศาลปกครองกลาง ตามลาํดบั 

วนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2563  คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดดว้ยเสียงขา้งมากยกคาํเสนอขอ้พิพาทของทีโอที 
เลขที A1/2017   

วนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ทีโอทีขอให้ปฏิบติัตามคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เมือวนัที 14 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที 1362/2563 ขอเพิกถอน 
คาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาเห็นว่าอตัราค่าเช่าทีบริษทัใช้เรียกเก็บนันเป็นอตัราตลาดทีเหมาะสมและได้รับ
ความเห็นชอบจาก กสทช. แลว้ 
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8) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินจากการใชบ้ริการร่วมใชเ้สาอากาศ ค่าบริการพืนที และค่าเช่าใชอุ้ปกรณ์
ทีเกียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาใหด้าํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที  15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนค ําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยติุธรรม (“THAC”) เลขที A3/2018 เรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระเงินค่าร่วมใชเ้สาอากาศ 
ค่าบริการพืนที และค่าเช่าใช้อุปกรณ์ทีเกียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาให้ดาํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 183.44 ลา้นบาท (รวมภาษมีูลค่าเพิม) และดอกเบียผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

เมือวนัที 5 เมษายน 2561 บริษทัได้ยืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สําหรับขอ้พิพาทเลขที A3/2018 ไวพิ้จารณา 

เมือวนัที 25 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพพิากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 

ซึ งตอ่มาเมือวนัที 21 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 

เมือวนัที 29 ตลุาคม 2562 ทีโอทียืนคาํร้องขอถอนขอ้พิพาทจาก THAC และนาํไปฟ้องทีศาลปกครองกลาง 

เมือวนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสังอนุญาตใหท้ีโอทีถอนคาํเสนอขอ้พิพาท  

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2563 บริษทัไดรั้บสําเนาคาํฟ้องศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที 1746/2563 ลงวนัที 
30 มิถุนายน 2563  

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษัทได้ปฏิบติัถูกต้องตามขอ้สัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

9) การเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการเครือข่ายร่วม 

วนัที 27 กนัยายน 2561 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานักงานระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม หมายเลขดาํที 67/2561 เรียกร้องให้บริษทัชาํระส่วนแบ่ง
รายไดจ้ากการให้บริการเครือข่ายร่วม (Roaming) เพิมเติมจากการทีบริษทัไดใ้ห้ส่วนลดค่าบริการโดยไม่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากทีโอที ตังแต่ กรกฏาคม 2556 ถึงกนัยายน 2558 จาํนวน 16,252.66 ลา้นบาท ภาษีมูลค่าเพิม 
และดอกเบียผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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บริษทัได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2563 ชี ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ใหย้กคาํเสนอขอ้พพิาทของทีโอที  

เมือวนัที 8 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที 1309/2563 ขอเพิกถอน 
คาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) 

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

เมือวันที  9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  3/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพือเรียกร้องให้ DPC ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิมเติมอีกประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 
พร้อมเรียกเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดัจนกว่า
จะชาํระเสร็จสินซึ งคาํนวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบียปรับทังสินจาํนวน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 3,949 ลา้นบาท 

ต่อมาเมือวนัที 1 ตุลาคม 2551 กสท. ไดย้ืนคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนทุนทรัพยร์วมเบียปรับลดลงเหลือ 3,410 ลา้นบาท 
ซึ งคาํนวณจากเงินส่วนแบ่งรายไดค้า้งชาํระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ งไดร้วมเบียปรับจาํนวน 790 ลา้นบาท 
และภาษีมูลค่าเพิมจาํนวน 171 ลา้นบาท 

จาํนวนเงินส่วนแบ่งรายไดที้ กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที DPC ไดน้าํส่งตังแต่
วนัที 16 กนัยายน 2546 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2550 และไดน้าํมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซึ งเป็นการปฏิบติัตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ โดย DPC ไดป้ฏิบตัตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าวและมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทังอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คลือนที อีกทัง กสท. เคยมีหนงัสือ เลขที กสท. 
603 (กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 273

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เมือวนัที 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของกสท. โดยให้เหตุผลสรุป
ไดว้่า DPC มิไดเ้ป็นผูผิ้ดสัญญา โดย DPC ไดช้าํระหนี ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสินและหนีทังหมดไดร้ะงบั
ไปแล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชําระหนี ซํ า เพือเรียกส่วนทีอ้างว่าขาดไป รวมถึงเบี ยปรับและ
ภาษีมลูค่าเพิมตามทีอา้งมา 

เมือวนัที 3 มิถุนายน 2554 กสท. ไดย้ืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที 1259/2554  

เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้ตดัสินยกคาํร้องของ กสท. ทีขอให้เพิกถอนคาํชีขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมาวนัที 25 สิงหาคม 2558 กสท. ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที อ. 1070/2558 ขณะนี
คดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

2) กรณีเรียกร้องให้ชําระค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนําค่าเชือมโยงโครงข่ายมาหัก
ออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) และ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมือวันที  9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยืนฟ้อง กสท. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที  1 และ DPC เป็นผูถู้กฟ้องคดีที  2  
คดีหมายเลขดําที  1099/2554 ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ กสท. และ DPC ร่วมกันชาํระค่าเชือมโยง
โครงข่าย เป็นเงินจาํนวน 2,436 ลา้นบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิม และดอกเบียซึ งคาํนวณถึงวนัที 9 พฤษภาคม 
2554 รวมเป็นเงินที เรียกร้องทั งสินจาํนวน 2,954 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยนับจากวนัฟ้องจนกว่าจะชําระ 
เสร็จสิน โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์เคลือนทีที DPC มีการให้บริการอตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 432 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซึ งคาํนวณจากครึ งหนึงของส่วนแบ่งรายไดที้ กสท. ได้รับจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
2,331 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจาํนวนเงิน 191 ล้านบาท ส่วนหนึ งนั นเป็นจาํนวนเดียวกันกับที กสท. 
เรียกร้องตามขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 68/2551 ขา้งต้น แต่แตกต่างกันทีจาํนวนปีทีเรียกร้องและ
การคาํนวณดอกเบีย 
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ต่อมาในวนัที  31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนค ําร้องขอแก้ไขเพิมเติมคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดย 
ขอแกไ้ขจาํนวนเงินค่าเชือมโยงโครงข่ายทีเรียกร้องซึ งคาํนวณจนถึงวนัที 16 กนัยายน 2556 อนัเป็นวนัสินสุด
สัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบียซึ งคาํนวณถึงวนัที 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทังสิน 5,454 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบียนบัจากวนัที 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์เคลือนทีที DPC มีการให้บริการอตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 1,289 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซึ งคาํนวณจากครึ งหนึงของส่วนแบ่งรายไดที้ กสท. ได้รับจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
3,944 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบง่รายได ้เป็นจาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท 

วนัที 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษายกคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที 1099/2554 โดยใหเ้หตุผล
ว่าอตัราค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge)  มิไดเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยให้คิดอัตราค่าเชือมโยงตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศดงักล่าว 

ทังนี  ทีโอทีและ DPC มิไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีเป็นทีสินสุด ขณะนี ทีโอทีและ DPC อยู่ในระหว่าง
การเจรจาและตรวจสอบข้อมูลในอดีตเพือคาํนวณค่าเชือมโยงโครงข่ายทีอาจจะมีการชําระต่อกันตามคาํ
พิพากษาของศาลปกครองกลาง  ขณะนี ทั งสองฝ่ายยงัไม่สามารถประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าวไดโ้ดย
ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเห็นชอบร่วมกนัทังสองฝ่าย 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า ผลของการเจรจาดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี และไมน่่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3) กรณีปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (“กสท.”) 

ตามทีกสท. ไดอ้นุมติัให้ DPC ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที 
เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพือใหส้อดคลอ้งกบัอตัราค่าใชบ้ริการทีลดตําลงเรือยๆ เป็นเวลา 3 เดือนเริมตังแต่
วนัที 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไปและ DPC ได้มีหนังสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซึ ง กสท. ได้
อนุมติัเรือยมาจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 โดยหลงัจากนัน กสท. มิไดมี้หนังสือตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่
อย่างใด จนกระทังในวนัที 24 มีนาคม 2551 กสท. ไดมี้หนังสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมใน
อตัรานาทีละ 2.10 บาท ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2550  เป็นตน้ไป ในวนัที 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงได้มีหนังสือ
ขอให้ กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วม โดยคํานึงถึงสภาวะการแข่งขันของ
โทรศพัทเ์คลือนทีในปัจจุบนัทีมีอตัราค่าใชบ้ริการในตลาดทีตํากว่าอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมทีกาํหนดมาก ซึ งทาํ
ให้ DPC ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายร่วมกับผูป้ระกอบการทีมาขอใช้บริการได ้และในระหว่างรอการพิจารณา 
DPC จะใช้อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีไดร้ับอนุมติัและถือปฏิบติัมา 
ซึ งต่อมาเมือวนัที 31 มีนาคม 2552 กสท.ไดมี้หนังสืออนุมติัให้ DPC ใช้อตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 
1.10 บาท ในช่วงวนัที 1 มกราคม 2552 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2552 นอกจากนี  เมือวนัที 16 มิถุนายน 2552 DPC และ
บริษัทได้ทาํสัญญาการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตัรา 1.10 บาทต่อนาที และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 

เมือวนัที 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดย้ืนเสนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ตามขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที 62/2553 เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 12 
ซึ งเกิดจากการที DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 1.10 บาท ในช่วงระหว่าง
วนัที  1 เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม 2551 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,636 ล้านบาท พร้อมเบี ยปรับทีค ํานวณถึงเดือน
มีนาคม 2553 เป็นจาํนวน 364 ล้านบาท รวมเป็นเงินทังสิน 2,000 ลา้นบาท และเรียกเบียปรับในอัตราร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็จสิน โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุมัติการปรับลดอัตราค่าใช้
เครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 เท่านัน 

เมือวนัที  12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท  
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 89/2554 เรียกร้องให ้DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 12 ทีเกิด
จากการที DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่วงระหว่างวนัที  
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิมเติม จาํนวน 113 ลา้นบาท พร้อมเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของ
เงินตน้ดงักล่าว นบัตังแต่วนัที 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 140 - 
 

เมือวนัที 5 เมษายน 2562 DPC ได้รับแจ้งคําชี ขาดของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที 28 มีนาคม 2562 ของข้อ
พิพาททังหมดขา้งตน้ โดยเสียงขา้งมากวินิจฉัยว่าขอ้ตกลงเรืองผลประโยชน์ตอบแทนการให้บริการเครือข่ายร่วม 
(Roaming) (อตัรา 2.10 บาท) ชอบดว้ยกฎหมาย การปรับลดอตัราค่า Roaming เป็นอาํนาจและสิทธิของ กสท. ทีจะ
อนุมติัให้หรือไม่ก็ได ้จึงชีขาดให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 12 จาํนวนเงิน
รวม 1,749 ล้านบาท และเบี ยปรับจาํนวน 364 ล้านบาท พร้อมเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นบัตังแต่เดือนเมษายน 2553 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

ต่อมาเมือวนัที 3 กรกฎาคม 2562  DPC ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขดาํที 1582/2562 ขอเพิกถอนคาํชีขาดต่อไป 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยู่ในขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่าขอ้พิพาท
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด  ๆต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

4) กรณีความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC 
กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวันที  8 เมษายน 2554 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  32/2554 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยุติธรรม เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทั งสิน 35 ลา้นบาท โดย กสท. กล่าวอา้งว่า 
DPC ผิดสัญญาให้ดําเนินการ เนืองจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กับ
ผูใ้ช้บริการ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จาํนวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชือ เป็น
เหตุให้ กสท. ไดรั้บความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการระหว่างประเทศได ้เมือเลขหมาย
ดงักล่าวมีการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  

เมือวันที  28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีค ําวินิจฉัยชี ขาดให้ยกคําขอของ กสท. โดยชี ขาดว่า  
ข้อพิพาทในคดีนี เป็นเรื องพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระทําอันเกิดจากการผิดสัญญาให้ดําเนินการ ดังนั น 
ขอ้พพิาทในคดีนี จึงไม่อยู่ในอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

เมือวนัที 6 กนัยายน 2556 กสท. ได้ยืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที 1767/2556 

เมือวนัที 9 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาใหย้กคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดอนุญาโตตุลาการของ 
กสท. 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2563 กสท. ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่าขอ้พพิาทดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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5) กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2555 กสท.ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานักระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 14 จาํนวน
รวม 183 ลา้นบาท พร้อมเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระ
เงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน 

ต่อมาเมือวนัที 1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 26/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให ้DPC ชาํระผลประโยชนต์อบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 15-16 จาํนวนรวม 
203 ล้านบาท และดอกเบี ยผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมเบี ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน ซึ งจาํนวนเงินดังกล่าว 
กสท. คาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ไดรั้บจากผูป้ระกอบการ
รายอืนทังจาํนวนตามอตัราร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลือนทีโดยไม่ให้
นาํรายจ่ายค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ถูกผูป้ระกอบการรายอืนเรียกเก็บมาหักออก 

ในวนัที 30 กันยายน 2562 DPC ได้รับคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที  26 กันยายน 2562 วินิจฉัยข้อ
พิพาทหมายเลขดําที 26/2557  และวันที 11 ตุลาคม 2562 DPC ได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที  
10  ตุลาคม 2562 วินิจฉัยข้อพิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 โดยเสียงขา้งมากให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททัง 2 ฉบบัของ 
กสท.  

วนัที  17 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดีหมายเลขดําที  2754/2562 เพือเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ในขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 ต่อศาลศาลปกครองกลาง  

วนัที  25 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดีหมายเลขดําที  2908/2562 เพือเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ในขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 26/2557  ต่อศาลศาลปกครองกลาง  

ขณะนีทัง 2 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า ผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่าง
มีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้ง
ทุกประการแลว้ 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 142 - 
 

6) ภาระผูกพนัในหนงัสือคําประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ DPC มีหน้าที ส่งมอบหนังสือคํ าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพือเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปี
ดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือคําประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานทีผา่นมา  

กสท. มิไดค้ืนหนังสือคําประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 10 - 14 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทังสิน 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ งเป็นขอ้พิพาททีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ  

เมือวนัที  8 ตุลาคม 2555 DPC ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น               
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 120/2555 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชีขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือคําประกนั
ดงักล่าวให้แก่ DPC เนืองจาก DPC ได้ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงานครบถ้วน 
และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้  

เมือวนัที  28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสือคํ าประกันพร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคารดงักล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมือวนัที 15 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ืนคาํร้องเป็นคดีหมายเลข
ดาํที 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  

ต่อมาเมือวนัที 13 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคาํร้องของ กสท. ทีขอเพิกถอนคาํชีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการคดีหมายเลขดาํที 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนัน
ถูกตอ้งและชอบดว้ยกฎหมายแลว้ คาํชีขาดของคณะอนุญาโตตลุาการไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชนแต่อย่างใด ดงันัน คาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยงัมีผลใชบ้งัคบัโดยสมบูรณ์ ทังนี  
กสท. ไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ ขณะนีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าผลของคดีดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการ ตามทีคณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางไดว้ินิจฉยัไวแ้ลว้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 276

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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7) กรณีการเรียกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว 

เมือวนัที 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยืนฟ้องสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”), 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มูฟ จาํกัด (“ทรู มูฟ”) และ DPC ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดี
หมายเลขดําที  918/2558 เพื อให้ชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุ ้มครองตามประกาศ กสทช. เรื อง มาตรการคุ้มครอง
ผูใ้ช้บริการเป็นการชัวคราวในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศพัท์เคลือนที  
ซึงคาํนวณตังแต่วนัที 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวนเงินดงันี   

1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน  24,117 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 18,025 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

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

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

เมือวนัที 11 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 1651/2558 เพือ
เรียกร้องใหช้าํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
กสท. ตังแต่วนัที 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัที 17 กรกฎาคม 2558 เพิมเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี  

1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,521 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,991 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,635 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ไดย้ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 741/2559 เพือ
เรียกร้องใหช้าํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใชเ้ครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
กสท. ตังแต่วนัที 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558  เพิมเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี  

1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,857 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 DPC ไดรั้บคาํร้องขอแกไ้ขคาํขอทา้ยฟ้องของ กสท. ลงวนัที 24 กนัยายน 2562 
จากศาลปกครองกลางโดยปรับจาํนวนเงินทีเรียกร้อง ดงันี  

คดีหมายเลขดาํที 918/2558  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 5,109 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 3,651 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,457 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

คดีหมายเลขดาํที 1651/2558 
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,169 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,946 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,223 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

คดีหมายเลขดาํที 741/2559  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,858 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,336 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

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

ละ 7.5 ต่อปี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 277

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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วนัที  19 กุมภาพันธ์ 2563 DPC ยืนคําคัดค้านคําร้องขอแก้ไขจาํนวนเงินที เรียกร้องของคดีหมายเลขดําที 
741/2559 

วนัที 11 มีนาคม 2563 DPC ยืนคาํคดัคา้นคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนเงินทีเรียกร้องของคดีหมายเลขดาํที 918/2558 
และ 1651/2558 

ขณะนีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั         
เชือว่า DPC ไม่มีหน้าทีต้องชาํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช ้เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที กสท. เรียกร้อง เนืองจาก DPC ได้ปฏิบติัถูกต้องตามประกาศ กสทช. แล้วทุกประการ 
ดังนั นผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางที ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ                
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

8) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ทีมีคาํสังให้นําส่งรายได้จาก                      
การใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว 

วันที  16 พฤศจิกายน 2558 DPC  ยืนฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที 1997/2558 เรือง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํส่ง
รายได้ช่วงมาตรการคุ ้มครองผูใ้ช้บริการ เนืองจากสํานักงานกสทช. เรียกร้องให้ DPC นําส่งเงินรายได้จากการ
ให้บริการในช่วงมาตรการคุ้มครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที 16 กันยายน 2556 ถึงวนัที 17 กรกฎาคม 2557 
จาํนวน 628 ลา้นบาท 

ในเรื องเดียวกันนี  เมือวนัที  16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) ได้ยืนค ําฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็น 
คดีหมายเลขดาํที 1441/2559 ขอให้ DPC นําส่งรายได้ช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที 16 กนัยายน 
2556 ถึงวนัที  17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี ยคํานวณถึงวันทีฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อม
ดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้  นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะนาํส่งรายไดพ้ร้อมดอกผลและ
ดอกเบียเสร็จสิน 

วนัที 7 กันยายน 2561 สํานักงานมีหนังสือแจ้งมติของ กสทช. ให้ DPC นําส่งเงินรายไดจ้ากการให้บริการ
ในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการทังหมดเป็นจาํนวนเงิน 869 ลา้นบาท และเมือ กสทช. ได้เคยมีคาํสังให้ DPC 
นาํส่งเงินรายไดช่้วงทีหนึงไปแลว้ จาํนวน 628 ลา้นบาท คงเหลือเงินทีตอ้งนาํส่งในครั งนี  จาํนวน 241 ลา้นบาท 
ซึงในวนัที 7 ธันวาคม 2561 DPC ยืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพือขอเพิกถอนมติกสทช. ดังกล่าวแล้ว 

วนัที 19 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางแจง้คาํสังใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาททังสองเขา้ดว้ยกนั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่า DPC ไดป้ฏิบัติตามประกาศ เรือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชัวคราว 
ในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที พ.ศ. 2556 ซึ งกาํหนดให ้DPC 
ตอ้งนาํส่งเงินรายได้หลงัหักรายจ่ายให้แก่สํานักงานกสทช. เนืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือทีจะนาํส่งให้แก่ กสทช. ตามทีประกาศ
ดงักล่าวกาํหนดไว ้ 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

9) กรณีการนาํเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC ไปให้ผู ้
ให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีรายอืนใชร่้วม 

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2559 กสท. ได้ยืนขอ้พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับขอ้พิพาท สํานักงาน 
ศาลยุติธรรม เป็นข้อพิพาทหมายเลขดําที  57/2559 เพือให้มีคําชี ขาดให้ DPC ทําการรื อถอนเครืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz รวมทังเครือง หรืออุปกรณ์โทร
คมอืนๆ ของ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) และเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้
สําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลือนที  ย่านความถี  900 MHz หรือย่านความถี อืนรวมทั งเครื อง หรืออุปกรณ์ 
โทรคมอืนๆ ของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 
97 แห่ง ตามสัญญาใหด้าํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท.   

โดยหาก DPC ไม่ยอมรื อถอนไม่ว่ากรณีใด ขอให้ DPC ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท. เป็นเงินเดือนละ 4.84 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที DPC คา้งชาํระ กสท. นบัถดัจากวนัยืนคาํเสนอขอ้พิพาทเป็นตน้ไป
จนกว่าจะรื อถอนเครืองและอุปกรณ์เสร็จสิน และค่าเสียหายจากการยินยอมให้ บริษัท และ AWN ใช้ทรัพยสิ์นที 
กสท. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ  จาํนวน 97 สถานีฐาน ตั งแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมเป็น
ค่าเสียหาย 175.19 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน และห้ามมิให้ DPC นําเครืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคม รวมทั งโครงสร้างพืนฐานโทรคมอืนๆ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ ไปให้ผู้ให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนทีรายอืนใชร่้วม เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วนัที 21 สิงหาคม 2563 กสท. ยืนคาํร้องขอถอนขอ้พิพาท สืบเนืองจากทังสองฝ่ายได้ทาํสัญญายุติขอ้พิพาท
ระหวา่งกนัแลว้เมือวนัที 17 สิงหาคม 2563  

เมือวนัที 26 สิงหาคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสังอนุญาตใหถ้อนฟ้องและจาํหน่ายคดีจากสารบบความ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 278

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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10) กรณีการส่งมอบเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่ง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั DPC  

เมือวนัที 28 มีนาคม 2561 DPC ได้รับคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที 6/2561 ลงวนัที 31 มกราคม 2561 ที กสท. 
ได้ยืนข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เรียกร้องให้ DPC  
ส่งมอบเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ ตู ้คอนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า 
ระบบคงสิทธิเลขหมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสียโอกาสจากการใช้อุปกรณ์ดงักล่าว รวม 13,431 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน หรือชาํระเป็นเงินในจาํนวนเดียวกนัแทนการส่งมอบเครืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมดงักล่าว  

เมือวนัที 11 มกราคม 2564 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาทของ กสท. เป็นผลให ้DPC 
ไม่ตอ้งส่งมอบอุปกรณ์และชาํระค่าเสียโอกาสพร้อมดอกเบียตามที กสท.เรียกร้องทังหมด ทังนี  กสท. สามารถ
ยืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางไดภ้ายใน 90 วนั 

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชือว่า DPC ได้ปฏิบัติถูกต้อง ตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนั นผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อ งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

11) กรณีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่ง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั DPC 

วนัที 15 กรกฎาคม 2557 DPC ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาท เลขที 49/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบั
ขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดว่า เสาติดตังสายอากาศจาํนวน 152 ตน้ 
และ 115 ตูค้อนเทนเนอร์ ที DPC โอนให้แก่ กสท. ไม่ใช่เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ที DPC มีหน้าทีตอ้ง
ส่งมอบให้แก่ กสท. ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ และขอคืนเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเช่าใชเ้สาจาํนวน  
2 ลา้นบาท 

เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2561 DPC ไดรั้บคาํเสนอขอ้พพิาทหมายเลขดาํที 76/2561 ลงวนัที 31 ตุลาคม 2561 ที กสท. 
ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานกัระงับขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพือให้มีคาํชี ขาด
ให้ DPC ส่งมอบเสาโทรคมนาคม (Tower) จาํนวน 155 ต้น โดยหาก DPC ไม่สามารถส่งมอบได้ให้ DPC ชาํระ
ค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 72 ลา้นบาท และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจสําหรับการใช้เสา และการใช้ตูค้อนเทนเนอร์
รวมดอกเบียแลว้เป็นเงิน 284 ลา้นบาท และ 145 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมเป็นเงินทังสิน 501 ลา้นบาท 

DPC ได้รับสําเนาคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที 8 เมษายน 2563 โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียง
ขา้งมากมีคาํชีขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ DPC ทังนี  DPC มีสิทธิขอเพิกถอนคาํชีขาดภายใน 90 วนั นบัแต่
ไดรั้บคาํชีขาด 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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วนัที 14 พฤษภาคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสังให้แกไ้ขขอ้ผิดพลาดในคาํชีขาดทาํใหก้าํหนดระยะเวลา
ยืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเปลียนเป็นวนัที 12 สิงหาคม 2563 

วนัที 11 สิงหาคม 2563 DPC ยืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง  

วนัที 21 สิงหาคม 2563 DPC ยืนคาํร้องขอถอนคาํร้องเพิกถอนคาํชีขาด เนืองจากทังสองฝ่ายไดท้าํสัญญายติุขอ้
พิพาทระหวา่งกนัแลว้เมือวนัที 17 สิงหาคม 2563  

เมือวนัที 26 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํสังอนุญาตให้ถอนคาํร้องเพิกถอนคาํชีขาด และให้จาํหน่าย
คดีจากสารบบความ 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) 

1) กรณีติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานที บริษทั ดิจิตอล 
โฟน จาํกัด (“DPC”) ส่งมอบกรรมสิทธิ ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“CAT”) ตามสัญญา
ใหด้าํเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC (“สัญญาอนุญาตฯ”) 

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2559 กสท. ไดย้ืนฟ้อง AWN ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีดาํที 1039/2559 เพือให้รื อถอน
เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรือ
เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของ AWN ทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 67 แห่ง ตามสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท.  ดงันัน กสท. จึงเรียกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสียหาย
จากการใช้ทรัพยสิ์นที  กสท. อ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ  ตั งแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 
จาํนวน 57.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัถัดจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ
ค่าเสียหายเสร็จสิน และค่าเสียหายเดือนละ 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายทีคา้งชาํระ
ให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดําเนินการรื อถอนอุปกรณ์ดังกล่าวออกเสร็จสิน และห้ามมิให้ AWN  
นาํเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรือเครือง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ มาติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ 
ระหวา่ง กสท. กบั DPC  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วนัที 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสังให้โอนคดีนี ไปศาลแพ่งขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 1680/2561 
โดยขณะนีคดีดงักล่าวอยู่ในขันตอนของการพจิารณาของศาลแพ่ง 

วนัที 21 สิงหาคม 2563 กสท. ยืนคาํร้องขอถอนฟ้อง สืบเนืองจากทังสองฝ่ายไดท้าํสัญญายติุขอ้พิพาทระหวา่งกนัแลว้
เมือวนัที 17 สิงหาคม 2563  

เมือวนัที 26 สิงหาคม 2563 ศาลแพ่งมีคาํสังอนุญาตให้ถอนฟ้อง และให้จาํหน่ายคดีจากสารบบความ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 279

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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2) กรณีเรียกร้องให้ชาํระค่าใชเ้ครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสือสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใช้
ไฟฟ้าในทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 
(มหาชน) (“AIS”) และ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”)  

เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2560 AWN ไดรั้บคาํฟ้องศาลแพ่ง คดีหมายเลขดาํที 454/2560 ลงวนัที 31 มกราคม 2560 
ของทีโอที โดยเรียกร้องให้ AWN ชาํระค่าใช้เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสือสัญญาณใน
อาคารและค่าร่วมใช้ไฟฟ้า ซึ ง AWN ใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว ตังแต่วนัที 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที 
30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 559.62 ลา้นบาท และดอกเบียคาํนวณจนถึงวนัทีฟ้องคดี จาํนวน 15.87 ลา้นบาท รวม
เงินตน้และดอกเบียจาํนวน 575.49 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน 559.62 ลา้นบาท 
นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ 

วนัที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้ AWN ชาํระค่าใชเ้ครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมค่าบริการ
ระบบสือสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใชไ้ฟฟ้าพร้อมดอกเบียใหแ้ก่ทีโอที 

วนัที 19 พฤศจิกายน 2561 AWN ไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลแพ่งทีศาลอุทธรณ์ 

ต่อมาเมือวนัที 25 กนัยายน 2562 ทีโอทีและ AWN ไดท้าํสัญญาระงบัขอ้พิพาทดงักล่าว โดย AWN ชาํระค่าใชเ้ครือง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมพร้อมดอกเบียใหแ้ก่ทีโอทีตามคาํพิพากษาของศาลแพ่ง  

เมือวนัที 2 ตุลาคม 2562 AWN ไดย้ืนคาํร้องขอถอนอุทธรณ์ทีศาลอุทธรณ์ โดยทีโอทีไม่คดัคา้นการขอถอนอุทธรณ์  

เมือวนัที 20 เมษายน 2563 AWN ได้รับแจ้งว่า ศาลแพ่งได้อ่านคาํสังศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์มีคาํสัง
อนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ และจําหน่ายคดีจากสารบบความศาลอุทธรณ์แล้ว เมือวนัที  23 มกราคม 2563  
คดีถือเป็นทีสินสุด 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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3) กรณีการฟ้องเพิกถอนคาํสัง กสทช. ในเรืองการใหบ้ริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คลือนที (MNP) 

ในระหว่างปี 2558 - 2563 AWN ได้รับคาํสังกาํหนดมาตรการบงัคบัทางปกครอง (“คาํสัง”) จาก สํานกังาน กสทช. 
ให้ชําระค่าปรับทางปกครองกรณีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลือนที  เป็นเงิน 221 ล้านบาท 
และ 605 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ ง AWN ไดย้ืนฟ้องเพิกถอนคาํสังดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํ
ที 1357/2560 และคดีหมายเลขดาํที 2212/2563 ตามลาํดับ โดยเมือวนัที 26 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองกลาง 
ไดมี้คาํพิพากษาในคดีหมายเลขดาํที 1357/2560 ให้เพิกถอนคาํสังกาํหนดค่าปรับทางปกครองในส่วนทีเกินกว่า 
20,000 บาทต่อวนั เป็นผลทาํให้ค่าปรับทางปกครองลดลงเหลือ 0.82 ลา้นบาท ซึ งในวนัที 25 กนัยายน 2563 
AWN ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพือให้เพกิถอนคาํสังกาํหนดค่าปรับทางปกครองทังหมด ขณะนีอยู่ใน
ขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

สาํหรับคดีหมายเลขดาํที 2212/2563 อยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า AWN ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

บริษัท ไมโม่ เทค จํากัด (“MMT”) 

การเรียกร้องให้ชาํระค่าเสียหาย กรณี MMT บอกเลิกสัญญาว่าจา้งพิมพง์านกบั บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกัด ไดย้ืนฟ้องต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลข
ดาํที 1016/2562 เรียกร้องค่าเสียหายจาก MMT กรณีถูก MMT บอกเลิกสัญญาว่าจา้งพิมพ์งาน โดยเรียกร้อง
ค่าเสียหายและค่าขาดรายไดเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 280 ลา้นบาท 

เมือวนัที 28 มกราคม 2564 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องบริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั เนืองจาก
บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั ปฏิบติัผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามทีเรียกร้องมา 
ในคดีนี  ทังนี  บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั มีสิทธิอทุธรณ์ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัทีศาลมีคาํพิพากษา 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ MMT ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 280

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เงินปันผล 
ในการประชุมคณะกรรมการเมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 6.92 บาท ซึ งบริษทัได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 3.24 บาท ในการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมือวนัที 3 กนัยายน 2563 ทังนีการเสนอดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุม
ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

41. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2564 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีฉบับน้ีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ  
ไม่ท�าให้ผู้อื่นส�าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส�าคัญ นอกจากน้ี บริษัท ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  
ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ ท้ังของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วน
แล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 
วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี
ส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระท�าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ ตำาแหน่ง ลายมือช่ือ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

นายฮุย เว็ง ชอง กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
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