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วิสัยทัศน์

เป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย
พันธกิจ

เสริมสร้างการดำ�เนินชีวิตด้วยบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
• ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินชีวิต
รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ
• ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ
• เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำ�งานที่กระฉับกระเฉง ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
มีความคิดเชิงบวกและมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตขององค์กร
• สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รักษาความแข็งแกร่งได้ ในทุกธุรกิจ
ในปี 2562 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของเอไอเอส
แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะไม่ค่อยดีนักโดยมีอัตรา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศเติ บ โตที่ ร ้ อ ยละ
2.4 ประกอบกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่และตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
แต่เอไอเอสยังคงรักษาความเป็นผู้น�ำในตลาดธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยส่วนแบ่งการตลาดเชิงรายได้
กว่าร้อยละ 48 สูงที่สุดในอุตสาหกรรม ส�ำหรับธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์เอไอเอส ไฟเบอร์
แม้เราจะเข้าสู่ธุรกิจนี้เพียง 5 ปี แต่เอไอเอส ไฟเบอร์มี
อัตราการเติบโตเชิงรายได้และจ�ำนวนผู้ ใช้บริการสูง
กว่าผู้ ให้บริการรายอื่น บรรลุเป้าหมายจ�ำนวนผู้ ใช้
บริการที่เติบโตต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1 ล้านรายในปีที่ผ่าน
มา ส่งผลให้ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดเชิงจ�ำนวนผู้
ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 10 โดย
ในปีนี้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เริ่มสร้างผล
ก�ำไรสุทธิเป็นปีแรก ในส่วนของธุรกิจลูกค้าองค์กร
หลังจากเข้าซื้อกิจการของซีเอสแอลมาเสริมทัพ ท�ำให้
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เอไอเอสสามารถต่อยอดผสมผสานสินค้าและบริการ
ที่หลากหลาย นอกจากนี้ เราได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ
เพื่อเจาะกลุม่ ลูกค้าองค์กรมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็น
ผูน้ ำ� การให้บริการ ICT แบบครบวงจร ส่งผลให้เอไอเอส
สามารถเติบโตในตลาดลูกค้าองค์กรได้อย่างแข็งแกร่ง
และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขยายคุณภาพและเพิ่มความแข็งแรง
ในแพลตฟอร์มดิจิทัล
ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ เอไอเอสได้ใช้
กลยุทธ์ต่อยอดการหารายได้จากฐานลูกค้าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่เอไอเอสมีมากที่สุดกว่า 42 ล้านราย โดยได้
ลงทุนในการท�ำแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการด้านดิจิทัล
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในปี 2562 เอไอเอสได้ขยายการเติบโต
ของบริการวีดโี อแพลตฟอร์ม AIS PLAY อย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้มลี กู ค้าทีใ่ ช้งาน AIS PLAY เติบโตเป็น 2 ล้านราย
ทัง้ บนแพลตฟอร์มมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน นอกจาก
นี้ เอไอเอสได้รุกสู่ธุรกิจบริการประกันภัยโดยร่วมมือ
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กับบริษัทประกันภัยเพื่อเป็นช่องทางในการขายประกันภัยแบบ
ออนไลน์ อีกทัง้ ได้ขยายบริการเข้าสูต่ ลาด eSports เพื่อสนับสนุน
การเติบโตของตลาดเกม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นแพลตฟอร์ม
ส�ำคัญในการให้บริการด้านดิจิทัลต่อไปในอนาคตของเอไอเอส
เพื่อให้ธุรกิจของเอไอเอสเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของผู้คน

เสริมความแข็งแกร่ง
เพื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ของเอไอเอส
ตลอด 29 ปีทผี่ า่ นมา สิ่งทีท่ ำ� ให้เอไอเอสยังคงเป็นที่ 1 ต่อเนือ่ งจาก
อดีตมาจนถึงปัจจุบนั คือ การให้ความส�ำคัญกับลูกค้า คูค่ า้ และ
พนักงาน โดยเรามองลูกค้าเป็นหัวใจส�ำคัญของการท�ำงานในทุก
ด้าน ทั้งการส่งมอบเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและการให้บริการที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้า เรามีความเชื่อว่าการเติบโตของ
ธุรกิจนับจากนี้ ไปต้องอาศัยความร่วมมือจากคู่ค้า โดยเฉพาะ
ในยุค 5G ที่ก�ำลังจะมาถึง จ�ำเป็นจะต้องมีพันธมิตรจากหลาก
หลายธุรกิจเข้ามาช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโตไปด้วยกัน และเอไอ
เอสยังให้ความส�ำคัญกับพนักงาน โดยเน้นส่งเสริมให้พนักงาน
มีการปรับตัวและพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อการให้บริการที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ ได้
ส�ำหรับเป้าหมายและทิศทางของเอไอเอสใน 3-5 ปีขา้ งหน้า แม้เอไอ
เอสเองจะเป็นที่ 1 ในธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นที่ แต่เอไอเอสต้องการ
ผันตัวเองจากผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Telecom provider)
สู่การเป็นผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ (Digital life service
provider) เพราะสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือของลูกค้าสามารถเข้า
ถึงบริการต่างๆ ได้มากมาย และเราเชื่อว่าลูกค้าของเราในวันนี้
ไม่ได้ต้องการใช้สินค้าและบริการของเราแค่การติดต่อสื่อสาร
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เพราะฉะนั้น กลยุทธ์ ในการท�ำธุรกิจของเอไอเอส วงแรกที่เรา
มอง คือ เอไอเอสยังต้องเสริมสร้างความแข็งแรงในธุรกิจหลัก
คือ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
เรายังคงพัฒนาในส่วนวงที่ 2 ที่เรียกว่าเครื่องสร้างรายได้ ใหม่
ทัง้ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการให้บริการลูกค้า
องค์กร ส่วนที่ 3 คือ แพลตฟอร์มดิจิทลั ซึง่ เป็นการวางรากฐาน
และยุทธศาสตร์ ในการหารายได้จากอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ในอนาคต
ในขณะทีเ่ ราก�ำลังก้าวเข้าสูย่ คุ เทคโนโลยี 5G ซึง่ จะช่วยผลักดันให้
เอไอเอสก้าวสูม่ ติ ใิ หม่ทจี่ ะส่งมอบบริการดิจิทลั ทีส่ ร้างความแตก
ต่างในแง่ประสบการณ์ของลูกค้า และท�ำให้เอไอเอสมีโอกาสในการ
แสวงหารายได้ ในธุรกิจหรือในบริการที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ใน
1-2 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้เริ่มทดสอบทดลองคลื่นความถี่ 5G
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการ 5G ในอนาคตให้กับคน
ไทย และมุง่ มัน่ พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทลั และ
เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ให้กา้ วล�ำ้ อยูเ่ สมอ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กบั ภาคอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนของประเทศ

ของข้อมูลของลูกค้า และเอไอเอสได้ผลักดันโครงการ e-waste
ในการก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท�ำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และ
มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีความฉลาดทางการใช้ดิจิทัล (DQ)
และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ น�ำพาประเทศไทยเป็นสังคม
ดิจิทัลที่ปลอดภัย
เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการ
ของเอไอเอส ขอขอบคุณคูค่ า้ ทุกรายทีร่ ว่ มกันท�ำงานอย่างหนัก
เพื่อตอบความต้องการของผู้ใช้บริการของเราได้อย่างดีตลอดมา
และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ ให้ความไว้วางใจกับเอไอเอส
เราในฐานะที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริห ารและพนั ก งานของเอไอเอสทุ ก คน
ขอสั ญ ญาว่ า เราจะร่ ว มกั น ตั้ ง ใจท� ำ งาน เพื่อ ให้ บ รรลุ ต าม
เป้าหมายทีเ่ ราวางไว้ และทีส่ ำ� คัญก็คอื ว่าเราจะดูแลและตอบแทน
ผลประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก คนอย่ า งเต็ ม ที่
รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาประเทศตลอดไป

สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน
และร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ในปี 2562 เอไอเอสได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ทั้ง
ในดัชนีตลาดโลกและตลาดเกิดใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และ
นโยบายในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ด้วยการตระหนักถึงการ
ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เอไอเอสยังคงส่งมอบผลการด�ำเนินงานที่ดี ด้วยการท�ำงาน
ที่โปร่งใส รวมถึงการให้ความส�ำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัว

ด้วยความนับถือ

(กานต์ ตระกูลฮุน)
ประธานกรรมการบริษัท
-

(สมชัย เลิศสุทธิวงค์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
คงความเป็นผู้นำา

ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในฐานะแบรนด์ที่ ได้รับความไว้วางใจ

อับดับ 1

5 ปีติดต่อกัน
48%

23%

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

ที่ใหญ่ที่สุด

ผู้ ใช้บริการกว่า 42 ล้านเลขหมาย
และส่วนแบ่งตลาดเชิงรายได้

7

SPEEDTEST
AWARDS
by ookla

2015 - 2019

THAILAND’S
FASTEST
MOBILE
NETWORK

โดย Ookla

ผู้ ให้บริการ 2

48%

ทดสอบความเร็ว
‘เครือข่ายที่เร็วที่สุด
ในประเทศไทย’

ผู้ ให้บริการ 1

ฐานลูกค้า
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้วยธุรกิจการบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดิจิทัลเซอร์วิส

เครือข่าย 4G ที่ดีที่สุด

ด้วยเครือข่ายที่มีคุณภาพ

29%

เอไอเอสเป็นผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์

แบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า
ได้รับเลือกให้เป็น

‘Thailand’s Most
Admired Brand
& Company’

5G ครบทุกภาค

เป็นรายแรกของไทย
ผู้นำาด้านคุณภาพ

‘Customer
Relationship Excellence’

จาก APCSC (Asia Pacific Customer Service Consortium)

มีส่วนแบ่งการตลาดเติบโตจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

35%

ของเทคโนโลยีไฟเบอร์ FTTH

ครอบคลุม 57 จังหวัด

ด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี Fiber

100%

โดย BrandAge

บริการที่เป็นเลิศ
โดยได้รับรางวัล

10%

ขยายสู่ฐานลูกค้า
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
มากกว่า

1 ล้านครัวเรือน

ส่วนแบ่งตลาดที่เติบโตขึ้นของจำานวนลูกค้าใหม่

86%

ของลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เป็นลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

ขยายฐานลูกค้าสู่บริการดิจิทัล
สร้างแหล่งรายได้ใหม่ในระยะยาว

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

รางวัลแห่งและความภาคภูมิใจ
เอไอเอสได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
ธุรกิจคลาวด์

Internet of

เอไอเอสและ CSL ร่วมให้
บริการ ICT ครบวงจร
ครอบคลุมความต้องการ
ของลูกค้าองค์กร

เอไอเอสร่วมกับพันธมิตร
ให้บริการ NB-IoT ทั่วประเทศ

สำาหรับลูกค้าองค์กร

Things (IoT)
กว่า 750,000 อุปกรณ์

(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
ในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ประจำาปี 2562

ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
และได้รับ SAM Bronze Class Sustainability Award

ได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี

FTSE4Good Index Series
เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน

จากการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

วีดีโอ

แพลตฟอร์ม

ขยายฐานผู้ใช้บริการ

กว่า

2 ล้านราย

ด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายทั้งบริการฟรีและมีค่าใช้จ่าย
ทั้งในรูปแบบของโทรทัศน์ ภาพยนต์ เพลง และ เกมส์

8

แรบบิท

ไลน์เพย์
Rabbit Line Pay และ mPay ให้ความสะดวก
ในการช�าระค่าสินค้าและบริการส�าหรับลูกค้าทั่วไป
และลูกค้าองค์กร

ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนใน

Thailand Sustainability
Investment Index
เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน

จากการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงการสร้างผลตอบแทนระยะยาวแกผู้ถือหุ้น
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

กำาไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย
และค่าเสื่อม (EBITDA)

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

(ล้านบาท, อัตรกำาไร)

รายได้รวม (ล้านบาท)

EBITDA ยังคงเติบโตดีขึ้นจากปีก่อน
จากรายได้ที่เติบโตขึ้นและการควบคุมต้นทุน
ที่มีประสิทธิภาพ

130,062

รายได้รวมเติบโตได้ดี เป็นผลมาจากการเติบโต
ของแต่ละหน่วยธุรกิจของเอไอเอส

122,979

2562

183,432

124,784

2560

รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เติบโตขึ้น จากฐานลูกค้าที่เติบโตเป็น 1 ล้านราย

ธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

2560

2561

9

2562

5,722
ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

3,128

4,436

+29%

43.3%

42.8%

2560

2561

2562

ลูกค้าองค์กร
และอื่นๆ

30,077

4,208

+3.7%

+4.6%

29,682

7.08

7.08

19.1%

17.5%

16.9%

70%

71%

70%

2560

2561

2562

2560

2561

2562

กระแสเงินสดจาก
หนี้สินสุทธิต่อ
การดำาเนินงาน (ล้านบาท) EBITDA (เท่า)

กระแสเงินสดอิสระ

ยังคงสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
และยังลงทุนเพื่อการเติบโต
ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

กระแสเงินสดยังคงเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง เพียงพอ
ต่อการลงทุนขยายโครงข่าย

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
ที่เหลือจากการลงทุน

(ล้านบาท)

ระดับหนี้สินต่อก�าไรยังคงเหมาะสม
ส�าหรับการเติบโต โดยหนี้สินสุทธิ
ต่อ EBITDA ลดลง ส่งผลให้มี
ความคล่องตัวทางการเงินที่สูงขึ้น

76,627
+10.8%

65%
55%

2,476

7.34

31,051

อัตราผลตอบแทน
ของส่วนผู้ถือหุ้น

49%

4,670

ธุรกิจลูกค้าองค์กรเติบโตขึ้นมาก
จากการควบรวมการให้บริการร่วมกันกับ CSL
* ค�านวนจากผลประกอบการที่ ไม่รวม
ผลกระทบของมาตรฐานบัญชี ไทยฉบับที่ 15

เงินปันผลยังคงเพิม่ ขึ้นจากปีก่อน
และยังคงอัตราการจ่ายปันผล
อยู่ที่ร้อยละ 70

70,498

157,722
รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตขึ้นจาก
ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและ ARPU ที่ปรับตัวดีขึ้น

ท�าก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นแม้ตลาดจะมีการแข่งขัน
รวมถึงธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่สร้างผลก�าไรสุทธิเป็นปีแรก

73,792

+8%
169,856

เงินปันผลและอัตรา
การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)

+6.3%

44.7%

รายงานทางการเงิน

กำาไรสุทธิและ
อัตรากำาไรสุทธิ (ล้านบาท, อัตรากำาไร)

78,463

+4.2%

2561

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

1.4

69,132

1.3

2560

2561

2562

2560

33,062
+16.4%

0.9

65,528

+11%

กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นจากความ
แข็งแกร่งของกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงาน และยังลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

28,398
14,174

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
(Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เฉลี่ย (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด

2560

0.50
0.36
0.94
11
32
7
49
6
63
19

42%
26%
0.5%
36%
19%
65%
60%

2561

0.48
0.35
0.95
10
35
7
52
6
58
30

39%
24%
0.5%
63%
18%
55%
51%

2562

0.45
0.34
0.73
10
36
7
51
6
65
22

38%
23%
0.5%
121%
17%
49%
45%

งบการเงินรวม

2560

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) /1
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

2561

2562

11%
23%
0.56

10%
22%
0.59

11%
23%
0.62

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial
Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

4.63
12.45
4.40
70%

4.04
11.94
2.88
71%

3.17
13.00
2.25
70%

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

16.96
10.12
7.08

19.40
9.98
7.08

23.34
10.49
7.34

อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม (%)
หนี้สินรวม (%)
รายได้จากการขายหรือบริการ (%)
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน (%)
กำ�ไรสุทธิ (%)

3%
0.29%
4%
-16%
-2%

2%
-0.34%
8%
5%
-1%

-0.3%
-5.39%
7%
5%
5%

/1 ไม่รวมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
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รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

พัฒนาการที่สำ�คัญ
เพื่อการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้านนวัตกรรมเครือข่าย
1. ทดสอบเทคโนโลยีระบบ 5G ทีส่ ามย่านมิตรทาวน์เพือ่ การเรียน
รูแ้ ละทดลองใช้งาน 5G ในสภาพแวดล้อมจริง โดยมี เทคโนโลยี 3D
Hologram, การสือ่ สารระยะไกลถ่ายทอดภาพ 3 มิต,ิ 5G VDO
Call, 5G Remote Control Vehicle, 5G Connected Drones,
และ 5G The Robotics เป็นต้น
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ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

2. เปิดทดสอบ 5G ในพื้นที่ภาคกลาง ที่ พร้อมทดสอบ 5G บน
สภาพแวดล้อมจริง โดยเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เหล่านักพัฒนา สถาบันการ
ศึกษา และพันธมิตรในภาคอีสาน ทีส่ นใจเกีย่ วกับเทคโนโลยี 5G
ได้เข้ามาร่วมพัฒนา

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

4. ได้รับการจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700MHz
ความถี่วิทยุ 723 - 733MHz คู่กับ 778 - 788MHz (ความ
กว้าง 2 x 10MHz) ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต ด้วยราคารวมทั้งสิ้น 17,584 ล้านบาท

3. ลงนามใน MOU หัวเว่ย โนเกีย และแซดทีอรี ว่ มศึกษาวิจยั แลก
เปลีย่ นองค์ความรู้ พร้อมร่วมทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีเกีย่ วกับ
5G ที่ตอบโจทย์ทั้งในระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ และ
การยกระดับบริการเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ด้านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

3. ปรับแผนการดำ�เนินงานและเปลีย่ นชือ่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็น
ซีเอสแอล (CSL) โดยมีกลยุทธ์ 3Ss คือ 1. Data Center & Cloud
Solutions, 2. Managed Services, และ 3. System Integration
ให้ธรุ กิจองค์กรตัง้ แต่ตน้ น้ำ�ถึงปลายน้ำ�

5. ร่วมกับ สิงเทล ขยายบริการชำ�ระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ น ไปยัง
ประเทศญีป่ นุ่

4. เปิดตัว AIS eBiz Shop ช่องทางออนไลน์สำ�หรับซือ้ สินค้าและ
บริการจาก AIS Business ได้

6. นำ�โซลูชนั NB-IoT Motor Tracker เข้ามาในธุรกิจประกันภัย
รถยนต์ โดย บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จำ�กัด (มหาชน) ใช้บริการ
ประกันรถแบบเปิดปิด เพือ่ จ่ายค่าเบีย้ ประกันตามการใช้งานจริง

1. ยกระดับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่าน 5 กลยุทธ์
ความเร็วสูงสุด ความครอบคลุม ส่งเสริม E-sport การกำ�หนด
ระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตตามความต้องการของลูกค้า

2. เปิดตัว AIS Insurance Service โบรกเกอร์ประกันภัยทาง
ออนไลน์สามารถกำ�หนดข้อมูลการเดินทางและระยะเวลาคุม้ ครอง
ได้ โดยบริษทั ในเครือเอไอเอส (ADD) ที่ได้รบั อนุญาตจาก คปภ.
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ด้านการขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการ
พัฒนาเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. จับมือแสนสิริและไร่กำ�นัลจุลสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ ควบคุม
การทำ�งานผ่านระบบฟาร์มอัจฉริยะ iFarm โดยสามารถควบคุม
อุณหภูมิ วัดความชืน้ ในดิน และปริมาณฝุน่ PM2.5 พร้อมแสดง
ผลการวัดบน Dashboard แบบตอบสนองทันที

1. เปิดศูนย์เรียนรูเ้ ทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข เป็นแหล่งการเรียนรู้
ด้านการทำ�การเกษตร Smart Famer โดยนำ�แพลตฟอร์ม IoT
ฟาร์มอัจฉริยะ (Intelligent Farm: iFarm) มาช่วยบริหารจัดการ
ฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ�

3. จัดกิจกรรมอุน่ ใจไซเบอร์ โดยเชิญคุณครูเข้าร่วมโครงการกว่า
150 โรงเรียนและอบรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะความฉลาด
ทางด้านดิจิทัล DQ (Digital Quotient) ทั้ง 8 ด้าน
2. ร่วมมือกับพันธมิตร ทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน เพือ่ จัดกิจกรรม
“กรีน พหลโยธิน” รณรงค์รบั ขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste เพือ่
ผลักดันให้เกิดการคัดแยก และการทิง้ ขยะ E-Waste อย่างถูกวิธี
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำ�ปี 2562
ด้านองค์กรและแบรนด์

9

4

1. รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand &
Company” โดย BrandAge ในฐานะ แบรนด์ที่ครอง
ใจผู้บริโภคและได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1
2. รางวั ล “แบรนด์ โ ทรคมนาคมที่ แ ข็ ง แกร่ ง ที่ สุ ด
ในโลก อันดับ 1” โดย Brand Finance องค์กรทีป่ รึกษา
ด้านกลยุทธ์และคุณค่าของแบรนด์ทมี่ ชี อื่ เสียงระดับโลก
3. รางวัล “No.1 Brand Thailand 2019” รางวัล
แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ด้าน Mobile Operator โดย
นิตยสาร Marketeer
14

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

4. รางวัล “Outstanding Brand” องค์กรที่โดดเด่น
ประจำ�ปี ในงานประกาศรางวั ล 2019 ASIA CEO
SUMMIT & AWARD CEREMPNY ในฐานะองค์กรที่
มีความโดดเด่นในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย

8. รางวั ล เกี ย รติ ย ศ “องค์ ก รดี เ ด่ น แห่ ง ปี 2562”
(Organization of The Year 2019) สาขา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จากโครงการหนึ่งล้านกล้า
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

5. รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำ�ปี
2562” สาขาพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั เพือ่ สังคมไทย จาก
โครงการหนึง่ ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ทีจ่ ดั
ขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
6. รางวัล “The Best Accelerator and Incubator
Program” และ “People Choice Award” ซึ่งมอบ
ให้กบั องค์กรทีส่ ง่ เสริมสตาร์ทอัพให้เกิดการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในงาน ASEAN Rice Bowl
StartUp Awards 2018
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9. รางวัล “The Best of DRIVE AWARD 2019”
สุ ด ยอดองค์ ก รชั้ น นำ�อั น ดั บ 1 ที่ มี บ ทบาทในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิจ ของประเทศ ในสาขาเทคโนโลยี
และ DRIVE AWARD 2019 Excellence Technology
องค์ ก รที่ เ ป็ น เลิ ศ ในสาขาธุ ร กิ จ เทคโนโลยี มาครอง
ได้สำ�เร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ด้านสินค้า บริการ และการตลาด

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

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

13. รางวัล “Thailand IOT Services Provider of
the Year” ในงาน 2019 Frost & Sullivan Thailand
Excellence Awards จัดโดย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์
ซัลลิแวน
14. รางวัล “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการ
ส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น”
จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

11. รางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ
ระดับดีเด่น” ประจำ�ปี 2562 ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่
4 นับตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
12. รางวัล “Fastest Growing VMware Cloud
Provider of the Year 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ใน
งาน “VMware Partner Executive” ในฐานะผู้ให้บริการ
Cloud ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กร
15

14

15. รางวัล “Most engaged official account” ออฟ
ฟิเชี่ยลแอคเคาท์ที่สร้าง Engagement มากที่สุด และ
“Most used sponsored stickers” สติกเกอร์แบรนด์
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จาก LINE ประเทศไทย ใน
ฐานะทีอ่ อฟฟิเชีย่ ลแอคเคาท์ AIS บนแอปพลิเคชัน LINE

17

16. ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น สมาชิ ก “Dow Jones
Sustainability Indices” หรื อ ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น
ดาวโจนส์ ในกลุม่ ดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาด
เกิดใหม่ (Emerging Market Index) ประจำ�ปี 2562
17. ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ อ ยู่ ใ นรายชื่ อ “Thailand
Sustainability Investment” (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562 ของกลุม่ บริษทั จดทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ติดต่อ
กันเป็นปีที่ 5

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจของเรา
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
เอไอเอส ด�ำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมมา 29 ปี โดยเริ่ม
ด�ำเนินงานภายใต้ระบบสัญญาร่วมการงาน หรือสัมปทาน ซึ่ง
ผู้ ให้บริการได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่จากหน่วยงานของ
รัฐภายใต้สัญญาในรูปแบบ สร้าง-โอน-ด�ำเนินการ (BuiltTransfer-Operate) ตัง้ แต่ปี 2533 โดยสัญญาร่วมด�ำเนินงานมี
ระยะเวลา 25 ปี ต่อมา กสทช. ถูกตัง้ ขึ้นในปี 2553 และจัดประมูล
คลื่นความถี่และจัดสรรใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ชุดแรกในปี
2555 เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย
เนือ่ งจากใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีอ่ ยูภ่ ายใต้ระบบใบอนุญาต
ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางของนานาชาติในการส่งเสริมการแข่งขัน
อย่างเท่าเทียมและสนับสนุนให้ผู้ให้บริการได้ให้บริการเทคโนโลยี
ใหม่ เช่น 3G และ 4G เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าทีเ่ พิ่มขึ้น
เอไอเอสยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะ”เป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย” โดยมีเป้าหมาย
เสริมสร้างการด�ำเนินชีวิตด้วยบริการเทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน
พันธกิจ ดังนี้
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1. ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินชีวิต
รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ
2. ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำ�งานที่กระฉับกระเฉง
ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดเชิงบวก
และมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
เพื่อการเติบโตขององค์กร
4. สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

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

3. ธุรกิจดิจ�ทัลเซอรว�ส

1. ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่

เปนบร�การตอยอดดานดิจ�ทัลที่มุงเนนสราง
มูลคาเพ��มข�้นจากฐานธุรกิจบร�การโทรศัพท
เคลื่อนที่ และอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดย
ตั้งเปาใหเปนแหลงรายไดใหม ในระยะกลาง
ถึงยาว สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผูบร�โภคและเทคโนโลยี

2G / 3G / 4G

บร�การระบบรายเดือน
“เอไอเอสรายเดือน
(AIS Post-Paid)”,
บร�การระบบเติมเง�น
“เอไอเอสวันทูคอล
(AIS One-2-Call)”
การขาย
โทรศัพทมือถือ

บร�การโรมมิ�ง
และโทรออกตางประเทศ
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ว�ดีโอแพลตฟอรม

ใหบร�การโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่
4G/3G/2G

ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่

ธุรกิจอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

ธุรกิจดิจ�ทัลเซอรว�ส

ธุรกิจคลาวด
สําหรับองคกร

ธุรกรรมทาง
การเง�นบนมือถือ

2. ธุรกิจอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง

บร�การอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยีไฟเบอร
สําหรับลูกคาครัวเร�อนทั่วไป และสําหรับ
ผูประกอบการรายยอย
เปดใหบร�การตั้งแตเดือนเมษายน 2558 โดย
ใหบร�การอินเทอรเน็ตบานความเร็ว
สูงผานใยแกวนําแสง (FTTx) พรอม
คอนเทนตแพลทฟอรมในรูปแบบ
on-demand

Internet of Things

แพลตฟอรมอื่นๆ
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การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ในปี 2562 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 289,669 ล้านบาท
และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 633,287 ล้านบาท ซึ่ง
สูงเป็นล�ำดับที่ 4 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ผู้นำ�ในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่
สวนแบงตลาด
เชิงรายไดในป 2562

รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2562
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อน

หมายเหตุ: คำ�นวนจากผลประกอบการที่ไม่รวมผลกระทบของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 15
19

สวนแบงตลาด
เชิงผูใชบร�การในป 2562

10%

45%

ผูใหบร�การรายอื่นในตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดแก ดีแทคและทรูมูฟ

เอไอเอสยังคงเป็น
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศไทยรายใหญ่ที่สุด

รายงานทางการเงิน

เติบโตในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สวนแบงตลาด
เชิงผูใชบร�การในป 2562

48%

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ณ สิ้นปี 2562 เอไอเอสยังคงเป็นผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศไทยรายใหญ่ที่สุด มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงราย
ได้อยูท่ รี่ อ้ ยละ 48 และมีผู้ใช้บริการจ�ำนวน 42 ล้านเลขหมายทัว่
ประเทศ โดยรายได้จากบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ งั คงมีสดั ส่วน
กว่าร้อยละ 71 ของรายได้รวม และในปีที่ผ่านมามีรายได้เติบโต
ร้อยละ 4.2 ด้วยคลื่นความถี่ที่เอไอเอสมีสิทธิใช้งานในปัจจุบัน
สามารถให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพทั้งเทคโนโลยี 4G, 3G
และ 2G ครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร และในปีที่ผ่าน
มา เอไอเอสได้เริ่มเตรียมความพร้อมสู่ 5G ผ่านการวิจยั พัฒนา
และทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G ร่วมกับพันธมิตรและคู่ค้าทั้ง
ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่าย การเตรียมความพร้อมใน
เชิงเทคนิคและกระบวนการท�ำงาน รวมถึงการทดลองบริการและ
การใช้งานในรูปแบบต่างๆ ของหลายอุตสาหกรรม

ผูใหบร�การรายอื่นในตลาดอินเทอรเน็ตบานไดแก ทรู ทีโอที และ 3BB

เอไอเอสได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์
‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ ตัง้ แต่ปี 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้
ใหม่และต่อยอดบริการเพิ่มเติมจากโครงข่ายไฟเบอร์ทลี่ งทุนอยู่
แล้วในธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละจากฐานลูกค้าทีม่ อี ยู่ ปัจจุบนั ให้
บริการในกว่า 57 จังหวัด มีความครอบคลุมถึง 7 ล้านครัวเรือน
เอไอเอส ไฟเบอร์ ท�ำตลาดด้วยจุดเด่นทีเ่ ป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี
ไฟเบอร์ถงึ บ้าน (FTTH) เพื่อเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตสูค่ รัวเรือน และ
พร้อมรองรับลูกค้าทีย่ งั ใช้งานเทคโนโลยี ADSL ทีต่ อ้ งการเปลีย่ น
เป็นเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึ้นและความเร็วทีใ่ ห้บริการได้สงู สุด
ถึง 1 กิกะบิตต่อวินาที ทัง้ นี้ รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีกอ่ น และคิดเป็นร้อยละ 3.7
ของรายได้การให้บริการรวม โดยปัจจุบันมีจ�ำนวนผู้ ใช้บริการ
อยูท่ ี่ 1,037,600 ราย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้บริการกว่า
ร้อยละ 10 ของตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ต่อยอดธุรกิจหลัก
ผ่านบริการดิจิทัลเซอร์วิส

ดำ�เนินงานภายใต้ระบบใบอนุญาต
ผ่านการกำ�กับดูแลของ กสทช.

จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของกำ�ไรสุทธิ

ธุ ร กิ จ ส่ ว นที่ ส ามของเอไอเอส คื อ ธุ ร กิ จ ดิ จิทั ล
เซอร์วิส (Digital Service) คือการพัฒนาบริการด้วย
เทคโนโลยีดจิ ิทลั ในหลากหลายรูปแบบตัง้ แต่โครงข่าย
แพลตฟอร์มการให้บริการ และโซลูชนั่ เพื่อสร้างบริการ
ดิจิทลั ให้แก่ทงั้ ลูกค้าทัว่ ไปและลูกค้าองค์กร ผ่านการ
ร่วมมือและพัฒนาระบบนิเวศของการท�ำธุรกิจแบบ
เชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไปพร้อม
กัน ทั้งนี้ เอไอเอสได้เน้นการท�ำดิจิทัลเซอร์วิสใน 5
ด้านหลัก ได้แก่ วิดีโอแพลตฟอร์ม (VDO Platform)
คลาวด์สำ� หรับองค์กร (Business Cloud) ธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือ (Mobile Money) บริการเชือ่ ม
ต่อระหว่างอุปกรณ์ (IoT) และบริการแพลตฟอร์มอืน่ ๆ
ทัง้ นี้ ธุรกิจดิจิทลั เซอร์วิสจะเป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญ
ทีช่ ว่ ยให้เอไอเอสสามารถสร้างแหล่งรายได้แหล่งใหม่
ในอนาคตนอกเหนือจากการคิดค่าบริการการใช้
อินเทอร์เน็ตบนมือถือในปัจจุบัน และท�ำให้เอไอเอส
สามารถเป็นผู้ ให้บริการแบบครบวงจร (Integrated
Player) ผ่านการผนวกสินค้าและบริการจากธุรกิจ
หลักทั้ง 3 ธุรกิจเข้าด้วยกัน (Convergence)

ธุ ร กิ จ ของเอไอเอสในส่ ว นใหญ่ โ ดยเฉพาะธุ ร กิ จ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ด�ำเนินการอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. ซึง่ ถูกจัดตัง้
โดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ พ.ศ.
2553 ทัง้ นี้ เอไอเอส ผ่านบริษทั ย่อย ได้รบั ใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีใบอนุญาตให้ใช้
คลืน่ ความถี่ ได้แก่ ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่ 2100,
1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ รวมทั้งเป็นพันธมิตร
ในการใช้งานคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์กับที
โอที ท�ำให้เอไอเอสมีคลื่นความถี่ใช้งานรวม ณ สิ้น
ปี 2562 ทั้งสิ้น 2x60 เมกะเฮิรตซ์ เอไอเอสมีหน้าที่
ต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในการจ่ายค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต การสบทบเงินเข้ากองทุนวิจยั และพัฒนา
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และค่า
ธรรมเนียมการใช้เลขหมายแก่ กสทช. โดยรวมค่า
ธรรมเนียมทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของ
รายได้การให้บริการในแต่ละปี

เอไอเอสมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 70
ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ปีละ 2 ครัง้ การจ่าย
เงินปันผลครัง้ แรกจะพิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ในงวดครึ่งปีแรก และการจ่ายเงินปันผลครัง้
ที่สองจะพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ในงวดครึ่งปีหลัง ซึ่งจ�ำนวนเงินปันผลรวมประจ�ำปี
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานทางการเงิน

ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยูก่ บั กระแส
เงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจ�ำเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่
เกินก�ำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษทั และบริษทั ย่อย โดย
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีดังนี้

ส�ำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย จะพิจารณา
จากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย สถานะการเงิน
และปัจจัยส�ำคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยนั้นๆ
2558

2559

2560

2561

2562

12.99

10.08

7.08

7.08

7.34

1. เงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานครึ่งปีแรก

6.50

5.79

3.51

3.78

3.78

2. เงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานครึ่งปีหลัง

6.49

4.29

3.57

3.30

3.56

99

98

70

71

70

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2557-2559 จ่ายตามนโยบายเดิมทื่ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 100 แต่ตั้งแต่ปี 2560 จ่ายตามนโยบายปันผลใหม่ที่ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

: 4,997,459,800 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 4,997,459,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
: 2,973,178,632 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 2,973,178,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

ลำ�ดับ

จำ�นวน (หุ้น)

GIC Private Limited

20,431,500

0.69

8.

State Street Bank And Trust Company

18,812,113

0.63

9.

SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC

12,366,447

0.42

11,849,688

0.40

2,406,879,054

80.96

10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวน (หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1,202,712,000

40.45

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

7.

รวม

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:
1) ผู้ถือหุ้นสามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด ณ 19 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

1.

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

2.

Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.

693,359,000

23.32

3.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด1)

194,433,111

6.54

1.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

31,276,080

1.05

4.

South East Asia UK (Type C) Nominee Limited

104,875,677

3.53

2.

STATE STREET EUROPE LIMITED

29,490,185

0.99

5.

สำ�นักงานประกันสังคม

83,327,800

2.80

3.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

20,739,857

0.70

6.

State Street Bank Europe Limited

64,711,718

2.18

81,506,122

2.74
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จำ�นวนหน่วย
NVDR

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รวม

สัดส่วนการ
การถือหน่วย (%)
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

(ข) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
1. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 40.45 โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบมจ. อินทัช
โฮลดิ้งส์ ได้แก่

กรรมการและผู้บริหาร

จำ�นวน (หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1.

SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD 1)

673,348,264

21.00

2.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด 2)

532,380,897

16.60

3.

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANGKING
CORPORATION LIMITED

320,283,660

9.99

4.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

128,425,755

4.01

5.

สำ�นักงานประกันสังคม

43,537,600

1.36

6.

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

38,737,100

1.21

7.

UBS AG LONDON BRANCH

28,245,994

0.88

8.

นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ

27,829,500

0.87

9.

STATE STREET EUROPE LIMITED

24,515,815

0.76

20,869,600

0.65

10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

รายงานทางการเงิน

2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. ถือหุน้ ในบริษทั โดยตรงร้อยละ 23.32 โดยผูถ้ อื หุน้ ของ Singtel
Strategic Investments Pte. Ltd. ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Singtel Asian Investments Pte. Ltd. *

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
100.00

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

(ค) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการ
บริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

หมายเหตุ:
1) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถือหุ้นโดย
Temasek Holdings (Private) Ltd. ร้อยละ 49.81 (ที่มา : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2019)
2) สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th.
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของเอไอเอส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 4,997 ลานบาท ทุนชำระแลว 2,973 ลานบาท

บร�ษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด
99.99%
(เอดับบลิวเอ็น)
บร�ษัท ซีเอส ล็อซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
(ซีเอสแอล)

99.58%

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

99.99%

บร�ษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอรส จำกัด
(วายพ�ซี)
บร�ษัท เอดี เวนเจอร จำกัด (มหาชน)
(เอดีว�)

บร�ษัท ศูนยใหบร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท จำกัด (ซีแอลเอช)
บร�ษัท ดิจ�ตอล โฟน จำกัด
(ดีพ�ซี)
บร�ษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค
คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (เอดีซี) 1)
บร�ษัท แอดวานซ เอ็มเปย จำกัด
(เอเอ็มพ�)
บร�ษัท แรบบิท-ไลน เพย จำกัด
(อารแอลพ�)

23

99.94%

บร�ษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จำกัด
99.99%
(เอซีซี)

บร�ษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จำกัด
(ดับบลิวดีเอส)

99.99%

บร�ษัท ศูนยใหบร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท จำกัด (ซีแอลเอช)

10.00%

บร�ษัท แอดวานซ เมจ�คการด จำกัด
(เอเอ็มซี)

99.99%

บร�ษัท ไมโมเทค จำกัด
(เอ็มเอ็มที)

99.99%

บร�ดจ โมบาย พ�ทีอี แอลทีดี
(บีเอ็มบี)

10.00%

บร�ษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
(เอไอเอ็น)

99.99%

บร�ษัท แฟกซ ไลท จำกัด
(เอฟเอ็กซแอล)

99.98%

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

99.99%

บร�ษัท แอดวานซ บรอดแบนด เน็ทเวอรค
จำกัด (เอบีเอ็น)

99.99%

99.99%
10.00%

98.55%
51.00%
99.99%

บร�ษัท อมตะ เน็ทเวอรค จำกัด
(เอเอ็น)

60.00%

บร�ษัท อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จำกัด
(ไอเอช)

29.00%

บร�ษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค
จำกัด (เอสบีเอ็น)

99.99%
1)

33.33%

2)

สัดสวนการถือหุนในเอดีซี ที่เหลืออีกรอยละ 49 ถือโดยบุคคลที่ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกัน
บร�ษัทยอย,
บร�ษัทยอยโดยออม,
บร�ษัทที่เขารวมลงทุน
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มอินทัช
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส จำกัด (มหาชน)1)

ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจตางประเทศ

40.45%

บร�ษัท แอดวานซ ไวรเลส
เน็ทเวอรค จำกัด
บร�ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
(มหาชน)
บร�ษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด
(มหาชน)
บร�ษัท เยลโล เพจเจส
คอมเมอรส จำกัด

99.99%
99.58%

บร�ษัท แอดวานซ บรอดแบนด
เน็ทเวอรค จำกัด

10.00%

บร�ษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย
จำกัด (มหาชน)

99.99%

บร�ษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร
จำกัด
99.99%
บร�ษัท แอดวานซ เอ็มเปย
จำกัด
บร�ษัท แรบบิท-ไลน เพย จำกัด

99.99%
99.99%
99.98%
99.99%

บร�ษัท อมตะ เน็ทเวอรค จำกัด

99.99%

บร�ษัท ศูนยใหบร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท จำกัด

บร�ษัท ไมโมเทค จำกัด
บร�ษัท แฟกซ ไลท จำกัด

99.99%

99.94%

บร�ษัท เอดี เวนเจอร จำกัด
(มหาชน)

บร�ษัท ซุปเปอร บรอดแบนด
เน็ทเวอรค จำกัด

99.99%
33.33%

บร�ษัท แอดวานซ เมจ�คการด
จำกัด

99.99%

บร�ษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม
จำกัด

99.99%

บร�ษัท อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จำกัด
บร�ษัท ดิจ�ตอล โฟน จำกัด

บร�ษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค
คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด

บร�ษัท ไอพ�สตาร จำกัด

100%

บร�ษัท ไอพ�สตาร นิวซีแลนด จำกัด

100%

บร�ษัท ไอพ�สตารท ออสเตรเลีย
พ�ทีวาย จำกัด
บร�ษัท โอไรออน แซลเทลไลท ซิสเทม
พ�ทีวาย จำกัด

100%

100%

29.00%

บร�ษัท ไอพ�สตาร โกลเบิล เซอรว�ส
จำกัด

100%

บร�ษัท ไอพ�สตาร เจแปน จำกัด

บร�ษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส
พ�ทีอี ลิมิเต็ด

บร�ษัท กอลฟดิกก จำกัด

51.00%

บร�ษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส
มหาชน

49.00%

บร�ษัท ทีพลัส ดิจ�ตัล จำกัด

100%

บร�ษัท สตาร นิวเคลียส จำกัด
บร�ษัท ทีซี บรอดคาสติ�ง จำกัด

บร�ษัท ศูนยใหบร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท จำกัด

10.00%

บร�ษัท อินเตอรเนชั่นแนล แซลเทลไลท
จำกัด

100%

10.00%

บร�ษัท ไอพ�สตาร (อินเดีย) ไพรเวท
จำกัด

100%

บร�ษัท ทีซี โกลเบิล เซอรว�ส จำกัด

บร�ษัท ไทย แอดวานซ อินโนเวชั่น
จำกัด

บร�ษัท เพลยเบสิส พ�ทีอี ลิมิเต็ด

99.99%

บร�ษัท เพ�ยร พาวเวอร จำกัด
บร�ษัท อีคารทสตูดิโอ จำกัด
บร�ษัท ว�ว�อารเอเชีย จำกัด

99.99%

100%

บร�ษัท วงใน มีเดีย จำกัด
บร�ษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด) จำกัด

1)
2)
3)
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อื่นๆ

20.49%
25.00%
20.00%

บร�ษัท ช็อคโก คารด เอ็นเตอรไพรส
จำกัด
19.41%

บร�ษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด

อินเทอรเน็ตและสื่อ

100%

99.99%

บร�ษัท ด็อกเตอรเอทูแซด จำกัด

บร�ษัท อีเวนท ปอป โฮลดิ�งส
พ�ทีอี ลิมิเต็ด

100%

บร�ษัท แอดวานซ ดิจ�ทัล
ดิสทร�บิวชั่น จำกัด

บร�ดจ โมบาย พ�ทีอี แอลทีดี

บร�ษัท อ�คบี จำกัด

100%

บร�ษัท ไอพ�สตาร อินเตอรเนชั่นแนล
พ�ทีอี จำกัด

51.00%

Venture Capital 2)

โทรศัพทในตางประเทศ

60.00%

98.55%

41.13%

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)1)
ดาวเทียม

ธุรกิจอื่นๆ

17.96%

บร�ษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส
แอนด เซอรว�ส จำกัด
บร�ษัท อินทัช มีเดีย จำกัด

99.99%
99.99%

บร�ษัท ทัช ทีว� จำกัด
บร�ษัท ไฮ ช็อปป�ง จำกัด
บร�ษัท ไฮ ช็อปป�ง ทีว� จำกัด

99.99%
51.00%
99.99%

16.66%
15.36%
14.89%
11.43%
10.00%
8.68%
8.11%

บร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไมรวมเง�นลงทุนที่เปนตราสารหนี้
INTUCH ถือหุน ITV (52.92%) ซึ่งปจจ�บันหยุดดำเนินธุรกิจ และอยูระหวางการพ�จารณาขอพ�พาทกับสำนักนายกรัฐมนตร�
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่
คุณแอเลน ลิว ยง เคียง ประธาน คุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ และคุณเอนก พนาอภิชน กรรมการ

3. พิจารณา ให้ความเห็น และเห็นชอบการจ่ายเงินปันผล การ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามขอบเขต
อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตร โดยมี
สาระส�ำคัญของการปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

4. จัดเตรียมรายงานคณะกรรมการบริหารประจ�ำปี 2562 และ
เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี

1. พิจารณาทบทวนและเห็นชอบทิศทางการด�ำเนินงานและ
กลยุ ท ธ์ ข องบริษั ท โครงสร้ า งการบริห าร แผนธุ ร กิ จ และ
งบประมาณประจ�ำปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามผลการด�ำเนินงานทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั และน�ำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั

(นายแอเลน ลิว ยง เคียง)
ประธานกรรมการบริหาร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทบริการ
2560

2G / 3G / 4G

รายไดจากธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่
รายไดจากธุรกิจอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
รายจากไดการใหบร�การอื่นๆ

รายไดจากการใหบร�การหลัก
รายรับคาเชื่อมโยงโครงขาย
และคาเชาเคร�่องและอ�ปกรณ

รายไดจากการใหบร�การ
รายไดจากการขายซิมและอ�ปกรณ

รายไดรวม

122,979 ลานบาท
รอยละ

77.97

3,128
รอยละ

รอยละ

124,784 ลานบาท
รอยละ

รอยละ

รอยละ

128,583 ลานบาท
รอยละ

81.53

4,364
รอยละ

รอยละ

84.29

24,775
รอยละ

157,722
รอยละ

100.00

รอยละ

78.55

รอยละ

169,856
รอยละ

100.00

4,670

ลานบาท

3.12
2.55

ลานบาท

7.39

154,010 ลานบาท
รอยละ

83.96

29,422

ลานบาท
รอยละ
ลานบาท

ลานบาท

13,557
รอยละ

15.22

5,722

76.57

ลานบาท

84.78

70.90

140,454 ลานบาท
รอยละ

6.23

25,851

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

144,005 ลานบาท
รอยละ

15.71

รอยละ

2.48

10,576

ลานบาท

132,947 ลานบาท
รอยละ

ลานบาท

133,429 ลานบาท
รอยละ

2.77

130,062 ลานบาท
รอยละ

2.61

4,208

ลานบาท

1.57

73.46

4,436

ลานบาท

1.98

2,476

2562

2561

16.04

183,432

รอยละ

ลานบาท

ลานบาท

100.00

หมายเหตุ: คำ�นวนจากผลประกอบการที่ไม่รวมผลกระทบของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 15
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจหลักของเอไอเอส สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เอไอเอสให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโครงข่าย 4G, 3G
และ 2G โดยได้รับใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ส�ำหรับกิจการ
โทรคมนาคมที่ ได้รบั อนุญาตจาก กสทช. ปัจจุบนั เอไอเอสมีคลืน่
ความถี่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 2x60 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งประกอบด้วย
คลื่นความถี่ย่าน 2100, 1800, และ 900 เมกะเฮิรตซ์ นอกจาก
นี้ ในปี 2562 เอไอเอสได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700
เมกะเฮิรตซ์ โดยคลืน่ ความถีช่ ดุ นีจ้ ะเริ่มใช้ ได้ในช่วงปลายปี 2563
หรือจนกว่า กสทช. จะก�ำหนดเป็นอย่างอื่น ในปัจจุบันโครงข่าย
ของเอไอเอสครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร อีกทัง้ มีการ
ติดตั้ง AIS Super WiFi กว่า 100,000 จุด ในปีนี้เอไอเอสได้น�ำ
WiFi 6 มาตราฐานใหม่ทมี่ จี ุดเด่นในด้านการเชือ่ มต่อ ความเร็ว
และสัญญาณรบกวนที่น้อยลง พร้อมกับพัฒนา AIS NEXT
G ที่ควบรวมความเร็วของเครือข่าย WiFi และ 4G เข้าด้วยกัน
เอไอเอสให้บริการทัง้ การโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือ
ถือ ในรูปแบบบริการรายเดือนและระบบเติมเงิน ปัจจุบันเอไอ
เอสมีฐานลูกค้าทั้งสิ้น 42 ล้านเลขหมายทั่วประเทศ เป็นลูกค้า
ระบบรายเดือน 9.1 ล้านเลขหมาย และระบบเติมเงิน 32.9 ล้าน
เลขหมาย โดยปีนี้ เอไอเอสมีการออกแพ็กเกจรายเดือน NEXT
G FLEXI SPPED ทีล่ กู ค้าสามารถปรับสปีดได้เองตามต้องการ
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2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
นอกจากนี้ เอไอเอสมีบริการ READY2FLY แพ็คเกจเสริมใช้อินเตอร์เน็ตต่าง
ประเทศโดยไม่ต้องเปลี่ยนซิมเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าปัจจุบันที่เน้นการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถดู
เพิ่มเติมได้จาก www.ais.co.th

เอไอเอสได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ภายใต้
แบรนด์ เอไอเอส ไฟเบอร์ ในปี 2558 ด้วยเทคโนโลยี ไฟเบอร์
(ใยแก้วน�ำแสง) ต่อยอดจากไฟเบอร์ทมี่ บี นธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ท�ำให้เอไอเอส ไฟเบอร์ สามารถขยายโครงขยายได้อย่างรวดเร็ว
โดยปัจจุบันครอบคลุมกว่า 57 จังหวัดทั่วประเทศ และมีจ�ำนวน
ผู้ ใช้บริการกว่า 1 ล้านราย โดยในปีนี้ เอไอเอส ไฟเบอร์ ไม่เพียง
ให้ความส�ำคัญกับความเร็วและความเสถียรเท่านั้น แต่ยังค�ำนึง
ถึงความครอบคลุมในการใช้อนิ เตอร์เน็ตให้ดที วั่ ถึงทุกห้องภายใน
บ้าน โดยเสนอแพ็คเกจ SUPER MESH x 3 ทีใ่ ช้เทคโนโลยีเชือ่ ม
ต่อไร้สายโดยมีอุปกรณ์ MESH WiFi ในการสร้างเครือข่ายใน
บ้าน นอกจากนี้ เอไอเอส ไฟเบอร์ ยังให้ความส�ำคัญกับกลุม่ ลูกค้า
อีสปอร์ต โดยเปิดให้บริการ Dual Bandwidth หรือ เครือข่ายคู่
เสมือนกับการติดอินเทอร์เน็ต 2 เส้น คือ ส�ำหรับอินเตอร์เน็ตใน
บ้าน และส�ำหรับเล่นเกม ท�ำให้ประสิทธิภาพด้านความเร็ว, ความ
เสถียร, ความหน่วงที่ดีขึ้น นอกเหนือจากบริการอินเทอร์เน็ต
ผ่านไฟเบอร์แล้ว เอไอเอส ไฟเบอร์ ให้บริการคอนเทนต์ระดับ
โลกเพื่อให้ลกู ค้ารับชมภาพยนตร์ กีฬา ความบันเทิงผ่านกล่อง
AIS PLAYBOX และมุ่งน�ำเสนอครบทุกบริการในแพ็กเกจเดียว
ทั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับ
ชมคอนเทนท์ระดับโลก และการใช้งาน AIS Super WiFi แบบไม่
จ�ำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.ais.co.th/fibre
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3. ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส
ส�ำหรับปี 2562 เอไอเอสยังคงมุ่งพัฒนาการให้บริการด้าน
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ ในรูปแบบใหม่ๆ และมุ่งสู่
การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทลั ไลฟ์อย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นการ
เป็นพันธมิตรกับคูค่ า้ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในบริการแต่ละประเภท
ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสของเอไอเอสเน้นใน 5 ด้าน ดังนี้
• วิดีโอแพลตฟอร์ม
เอไอเอสได้เปิดให้บริการเผยแพร่โทรทัศน์และวิดโี อคอนเท้นต์ รวม
ถึงความบันเทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง คาราโอเกะ
และเกมส์ ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY บนโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละ
แท็บเล็ต รวมทั้งในรูปแบบผ่านกล่อง AIS PLAYBOX ส�ำหรับผู้
ใช้อนิ เทอร์เน็ตบ้านผ่านบริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ทัง้ นี้ ในปี 2562
เอไอเอสให้ความสนใจกับลูกค้าทีส่ นใจอีสปอร์ตมากขึ้นโดยการ
เปิดช่องส�ำหรับดูการแข่งขันทัวร์นาเม้นท์ อีสปอร์ตทั่วโลกผ่าน
AIS PLAY และ AIS PLAYBOX
เอไอเอสร่วมกับพันธมิตรเปิดให้บริการ OTT ทีม่ คี วามหลากหลาย
ของคอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์ และซีรีสฮ์ อลลีวดู้ HOOQ, Netflix,
รายการและซีรีส์เกาหลีผ่าน ViU และกีฬาบาสเก็ตบอลระดับ
โลก NBA รวมถึงช่องฟรีทวี ี (Free TV) ช่องดิจิทลั และดาวเทียม
ทั้งในรูปแบบของการถ่ายทอดสดและแบบวิดีโอออนดีมานด์
(Video On-Demand) ที่ทางเอไอเอสคัดสรรมาให้ลูกค้าได้
เลือกรับชมตามความต้องการผ่านทั้งแพลตฟอร์ม AIS PLAY
และ PLAYBOX รายละเอียดของบริการสามารถดูได้จากเว็ป
ไซต์ http://www.ais.co.th/aisplay/ และ http://www.ais.
co.th/playbox/
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• คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ส�ำหรับองค์กร
เอไอเอสร่วมกับบริษทั ย่อย ซีเอสล็อกซอินโฟ ซึง่ ได้ปรับสูแ่ บรนด์
ใหม่ ซีเอสแอล (CSL) ให้เป็นผู้ให้บริการ ICT ส�ำหรับองค์กรแบบ
ครบวงจร (One-Stop ICT Service) ด้วยการชูกลยุทธ์ 3S อัน
ได้แก่ S-Solutions ทีเ่ น้นบริการด้าน Data Center, Cloud และ
ICT S-Services ให้บริการ Managed Service ครบวงจร และ
S-System Integration เพื่อเสริมธุรกิจของลูกค้าองค์กรทีต่ อ้ ง
ปรับเปลีย่ นในยุค Digital Transformation ด้วยสินค้าและบริการ
ร่วมกับพันธมิตรชั้นน�ำระดับโลก
ซีเอสแอลสามารถให้บริการ Data Center แก่ลูกค้าองค์กรได้
ทัว่ ทุกภูมภิ าคในไทยด้วยจ�ำนวน Data Center 9 แห่งทัว่ ประเทศ
และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการระดับสากล ISO
9001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 22301,
ISO 50001, ISO 14001 และ CSA Star พร้อมเปิดกว้างให้
เชื่อมต่อกับผู้ ให้บริการโครงข่ายได้ทุกราย (Carrier Neutral
Provider) ซึง่ ท�ำให้ ซีเอสแอล กลายเป็นศูนย์กลางระบบการแลก
เปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange) ในนาม CSL
Thai-IX ให้บริการกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ผู้ ให้บริการ IP Transit
ผู้ ให้บริการ OTT ผู้ ให้บริการ Content ต่าง ๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศ เข้ามาเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยต้นทุนทีต่ ำ�่ กว่าการเชือ่ มต่อไปยังต่างประเทศ
นอกจากการร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการคลาวด์ชนั้ น�ำระดับ
โลกต่างๆ แล้ว เอไอเอส และ ซีเอสแอล ยังได้พฒ
ั นาบริการ Hybrid
Cloud Solutions เพื่อตอบโจทย์ลกู ค้าองค์กรทีม่ คี วามต้องการ
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ใช้งานคลาวด์ ในหลากหลายรูปแบบได้พร้อมๆ กัน ทัง้ แบบคลาวด์
ส่วนตัว (Private) คลาวด์สาธารณะ (Public) และคลาวด์ภายใน
องค์กรเอง (On-premise)
นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับบริการด้านคลาวด์
ของเอไอเอส และ ซีเอสแอล ได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.
co.th/cloud/index.html และ https://www.csl.co.th/csl/
• ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ
เอไอเอส ยังคงพลักดันนโยบายภาครัฐที่เน้นเรื่องการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(National e-Payment) เพื่อสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปีนมี้ กี ารจับมือกับคูค่ า้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
ขยายบริการช�ำระเงินผ่านมือถือข้ามประเทศ (Cross border
mobile payment) ให้บริการในเอเชียโดยลูกค้าที่เดินทางไป
ต่างประเทศสามารถช�ำระเงินผ่าน e-wallet ด้วยสกุลเงินของ
ประเทศตัวเอง และไม่ตอ้ งกังวลกับอัตราแลกเปลีย่ นหรือการถือ
เงินสดระหว่างเดินทาง
นอกจากนี้ เอไอเอสให้บริการด้านแพลตฟอร์มธุรกรรมทางการ
เงินบนมือถือ (Mobile Money) แก่ทั้งลูกค้าองค์กรผ่านบริษัท
mPAY (B2B) และแก่ลกู ค้าทัว่ ไป (B2C) ผ่านการลงทุนในบริษทั
ร่วมค้า แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) โดยการให้บริการ
ลูกค้าองค์กร mPAY เน้นน�ำเสนอแพลตฟอร์มการช�ำระเงินแบบ
ครบวงจร เพื่อให้ธรุ กิจองค์กรสามารถมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับรับช�ำระสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยไม่ต้องลงทุนใน
ระบบหรือขอใบอนุญาตการด�ำเนินงานด้วยตนเอง ทัง้ นี้ สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/mPAY/gateway
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• IoT หรือ Internet of Things
เอไอเอสต่อยอดบริการด้านไอโอที เน้นการสร้าง IoT Ecosystem
ทีแ่ ข็งแกร่งทัง้ ด้านอุปกรณ์ เครือข่าย แพลตฟอร์ม โซลูชนั่ ส�ำหรับ
ธุรกิจ การสร้างชุมชนนักพัฒนาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ทัง้
ภาครัฐและเอกชน ผ่านการท�ำงานของโครงการ AIS IoT Alliance
Program (AIAP) ตอบสนองการเติบโตของภาคธุรกิจทัง้ ขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเข้า
สู่ยุคดิจิทัล และน�ำไอโอทีเข้าไปใช้ อาทิ ภาคการเงิน, การขนส่ง,
อสังหาริมทรัพย์ และสมาร์ทซิติ้
ในปี 2562 เอไอเอสมีเครือข่าย NB-IoT ทีค่ รอบคลุมทัว่ ประเทศ
เพื่อรองรับบริการด้าน IoT และมีจำ� นวนอุปกรณ์ ไอโอที ทีเ่ ชือ่ ม
ต่อผ่านโครงข่ายเอไอเอสส�ำหรับภาคธุรกิจมากกว่า 750,000
อุปกรณ์ การสร้างบริการด้าน IoT นั้นอาศัยการพัฒนารูป
แบบการท�ำธุรกิจ (Business Model) และรูปแบบการใช้งาน
(Application) ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ตัวอย่างของบริษัทที่เปิดตัว
ในปีที่ผ่านมาได้แก่ การน�ำโซลูชั่น NB-IoT Motor Tracker ไป
ต่อยอดบริการประกันให้กับ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ในรูป
แบบประกันภัยจ่ายตามการใช้งานจริง (UBI: Usage-based
Insurance)

ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาบนสภาพแวดล้อมจริง ด้วยเครือข่าย
พันธมิตรที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไอโอที
อย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้เอไอเอสได้รับรางวัล 2019 Thailand IoT Services
Provider of the Year จาก Frost & Sullivan และได้รับรางวัล
Best Practices Award ด้าน IoT เป็นปีทสี่ องติดต่อกัน นักลงทุน
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้าน IoT ส�ำหรับ
ธุรกิจได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/iot

ด้วยการสร้างโอกาสส�ำหรับธุรกิจด้าน IoT ยังเป็นเรื่องใหม่
ดังนั้น การสนับสนุนและร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านไอโอทีกับ
ทุกภาคส่วนจึงเป็นส่วนส�ำคัญ ในปีที่ผ่านมาเอไอเอสร่วมมือ
กับสมาคมไทยไอโอที และมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดงาน Thai IoT
International Conference ซึง่ เป็นงานประชุมวิชาการด้าน IoT
ระดับสากลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ เอไอเอสได้
มีการจัดตั้ง AIS Playground ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็น
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การจำ�หน่ายและช่องทาง
การจัดจำ�หน่ายและบริการ
เอไอเอสมีช่องทางการจ�ำหน่ายและบริการแบ่งเป็น 4 ประเภท
หลัก ดังต่อไปนี้
• ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท เอดี เวนเจอร์ และบริษัท เทเล
อินโฟมีเดีย (ในเครือบริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของเอไอเอส) ทีม่ คี วามสามารถในด้านการท�ำสือ่ โฆษณาออนไลน์
เอไอเอสได้น�ำจุดแข็งบริการด้านมือถือที่มีฐานลูกค้ากว่า 42
ล้านราย ให้บริการด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแก่ลูกค้าองค์กร
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กรในการเข้าถึง
ตลาดของผูบ้ ริโภคยุคดิจิตอล โดยมีแพลตฟอร์มการส่งข้อความ
สัน้ (SMS) ทีส่ ามารถเลือกพื้นทีเ่ ป้าหมาย (Location base) และ
แพลตฟอร์มเครือข่ายโฆษณาในไทย (THAN: Thailand Ads
Network) ที่รวบรวมพื้นที่โฆษณาจากเว็บไซต์ยอดนิยมสูงสุด
จ�ำนวน 100 เว็บของไทย ซึ่งสามารถให้บริการได้หลากหลาย
ตั้งแต่การสร้างคอนเทนท์รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ
ของลูกค้า (Digital Content Creation) การสร้างเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Website & Mobile Application
Development) การดู แ ลบริห ารจั ด การสื่ อ สั ง คมออนไลน์
ในนามลูกค้าองค์กร (Social Media Management) การ
วางแผนสื่อโฆษณาดิจิตอลต่างๆ เพื่อให้ ได้ผลตอบรับสูงสุด
(Digital Advertising Media Management) รวมถึงการรับท�ำ
กิจกรรมทางการตลาดให้แบบครบวงจร (Turnkey Marketing
Campaign Solutions)
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• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
เอไอเอสส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจภาควิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ SME ด้วยการมีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
ความต้องการของ SME ตัง้ แต่บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีส่ ำ� หรับ
ธุรกิจที่เน้นการติดต่อสื่อสาร, บริการส�ำหรับธุรกิจออนไลน์,
บริการเอไอเอสไฟเบอร์ส�ำหรับ SME, บริการโซลูชั่นด้าน IoT
และบริการซอฟท์แวร์ส�ำหรับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

1. เอไอเอส ช็อป เป็นศูนย์บริการที่บริหารโดยเอไอเอสและ
ตัวแทนจ�ำหน่ายที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการรวมกว่า 191
สาขา มีการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงบริการหลัง
การขายทีค่ รอบคลุมทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับช่องทางทัง้ หมด เน้นการ
จ�ำหน่ายให้ลูกค้าในเขตเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และ
เป็นศูนย์บริการทีเ่ น้นการสร้างภาพลักษณ์แก่สนิ ค้าและบริการ
ของเอไอเอส

นอกจากนี้ เอไอเอส ยังมีสทิ ธิประโยชน์พิเศษส�ำหรับลูกค้า SME
นิติบุคคลโดยเฉพาะ ภายใต้โครงการ AIS Biz Up โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ทคี่ ำ� นึงถึงความต้องการเฉพาะกลุม่ เพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์
สไตล์ของเจ้าของธุรกิจและคนท�ำงาน โดยผนวกสินค้าและบริการ
จากเอไอเอสและ partners, ส่วนลดจากธุรกิจชัน้ น�ำ, การทดลอง
ใช้บริการฟรีหรือรับสิทธิราคาพิเศษ, และการให้ความรู้ ในเรื่อง
ต่างๆ ส�ำหรับคนท�ำธุรกิจ

2. ตัวแทนจ�ำหน่าย เอไอเอสได้ร่วมมือกับตัวแทนจ�ำหน่าย
หลากหลายประเภท เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลาย
ในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ ตัวแทนจ�ำหน่าย “เอไอเอส เทเลวิซ”
(AIS Telewiz) ซึง่ มีกว่า 431 แห่ง มีศกั ยภาพแข็งแรงในพื้นทีต่ วั
เมืองและให้บริการในภาพลักษณ์ของแบรนด์เอไอเอส, ตัวแทน
จ�ำหน่าย “เอไอเอส บัดดี้” กว่า 1,179 สาขา ที่เข้าถึงพื้นที่ใน
ระดับอ�ำเภอและต�ำบล และตัวแทนจ�ำหน่ายค้าปลีกรายย่อยอืน่ ๆ
รวมไปถึงกลุ่มตัวแทนจ�ำหน่ายประเภทห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ กลุม่ เจมาร์ท คอมพิวเตอร์ซสิ เทม
ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค และ ห้าง Tesco Lotus

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการส�ำหรับ
SME ได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/sme/ และ
Biz Up ได้จาก https://business.ais.co.th/bizup/
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การบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า
3. การจ�ำหน่ายตรง (Direct Sales) โดยทีมงาน AIS Direct
Sales ซึ่งเน้นลูกค้าระบบรายเดือน เป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดจ�ำหน่ายให้สามารถน�ำเสนอสินค้าและ
บริการได้ตรงถึงกลุ่มลูกค้า เช่น การออกบูธจ�ำหน่ายหรือการ
จัดกิจกรรมในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมการขาย
ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน “AIS Easy App” ท�ำให้ทมี งานสามารถ
ขายสินค้าและบริการ จดทะเบียน และบริการอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า
ได้ทันที ช่วยให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
4. การจ�ำหน่ายและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online
Channel) เป็นช่องทางที่ส่งเสริมให้ลูกค้าท�ำรายการได้ด้วย
ตนเอง (Self-Service) ได้แก่ เว็บไซต์ AIS Online Store,
แอปพลิเคชั่น myAIS ตู้ Kiosk รวมถึงการท�ำรายการผ่านช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ เช่น ATM, USSD, Chatbot, IVR และ
โซเชียลมีเดีย เป็นต้น
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ด้วยความมุง่ มัน่ ในการเป็นผูน้ ำ� ในการให้บริการด้านดิจิทลั เอไอเอส
ใช้แนวคิดในการบริการลูกค้า “ที่ 1 ดูแลด้วยใจ ให้ชีวิตดิจิทัล”
โดยผนวกทั้งความเข้าใจและความใส่ใจลูกค้าในรายละเอียดให้
บริการทีผ่ สานเทคโนโลยีและการบริการด้วยพนักงาน (Human
Touch) เข้าด้วยกัน โดยให้ความส�ำคัญในการบริการด้วยความ
รวดเร็ว ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ความสามารถในการจัดการด้วยตนเอง รวมทัง้ บริการทีต่ รงกับ
ความต้องการของแต่ละคน (Personalization) เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั
ประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ โดยสร้างความแตกต่างให้กบั งานบริการ
และเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีในงานบริการ การบริหารความ
สัมพันธ์ลกู ค้าด�ำเนินการใน 5 ด้าน ดังนี้
1. การให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่
1.1 บริการ “Full-E” ให้บริการอย่างครบถ้วนเกีย่ วกับ การเช็ค
ยอดใช้จ่าย การช�ำระเงิน และการรับใบเสร็จ ผ่านแอปพลิเคชัน
myAIS ช่วยแก้ ไขปัญหาของลูกค้า เช่น บิลค่าใช้บริการสูญหาย
การช�ำระค่าบริการไม่ทนั ตามก�ำหนด ไม่สะดวกไปทีจ่ ุดช�ำระเงิน
รวมถึงไม่สามารถเรียกดูรายการย้อนหลัง ประกอบด้วย
• eBill ให้ลูกค้าสามารถเช็คบิลค่าใช้บริการผ่านมือถือ พร้อม
SMS แจ้งเตือน
• ePay เพิ่มช่องทางการช�ำระบิลออนไลน์ ให้แก่ลูกค้า ทั้งผ่าน
แอปพลิเคชันของธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Rabbit
LINE Pay และผูกตัดอัตโนมัติกับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

• eReceipt ให้ลูกค้าสามารถเรียกดูใบเสร็จย้อนหลังจาก
แอปพลิเคชันได้สูงสุด 3 เดือน
1.2 การดูแลเรื่องความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย
ระบบแสดงตนแบบพิสูจน์อัตลักษณ์ (Face Recognition) เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ส�ำหรับการจดทะเบียน
เลขหมายใหม่ผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายรวมถึงการใช้บริการ
ด้วยตัวเอง (Self service) เพื่อความสะดวกในการท�ำธุรกรรม
ที่ต้องการการยืนยันตัวตน
1.3 “Ask Aunjai” Virtual Agent ผูช้ ว่ ยอัจฉริยะ ทีพ
่ ฒ
ั นาจาก
การผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทั้ง Artificial Intelligence (AI),
Chatbot และ Smart Knowledge Base ท�ำให้สามารถตอบ
ค�ำถามลูกค้าบน Online, Social Media อาทิ เว็บไซต์เอไอเอส
Facebook และบนแอปพลิเคชัน myAIS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
รวมทั้งมีการพัฒนาให้มีความรู้สึกใกล้ชิดเสมือนการคุยกับ
พนักงานมืออาชีพ และให้บริการที่ครบถ้วนตั้งแต่ การรับเรื่อง
วิเคราะห์ปญ
ั หา เสนอแนวทาง และ ด�ำเนินการผ่าน Digital Self
Service รวมถึงการแลก AIS Points, เสนอ AIS Privilege
ประจ�ำเดือน หรือ แนะน�ำบริการ ดูหนัง ฟังเพลง ผ่าน AIS Play
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2. “AIS Privileges” เป็นช่องทางในการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าผ่านการร่วมมือกันของเอไอเอสและพาร์ทเนอร์ โดยใน
ปีนี้เอไอเอสยังคงมุ่งมั่นตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกมิติ
กับโปรแกรม “7 ช่วงเวลาดีๆ กับ AIS Privileges” เช่น Coffee
time กับร้านกาแฟท้องถิ่นชื่อดังทั่วไทยและส่วนลด 10-50%,
Dining time อิ่มอร่อย ร้านดังพร้อมรับส่วนลดสูงสุด 50%,
Family time มีความสุขทั้งครอบครัว, Entertaining time
ชมหนังดังเข้าใหม่ เพียง 80 บาท, Shopping time ช้อปปิง้ สุดคุม้
ในห้างและร้านดัง, Traveling time มอบความพิเศษให้ทุกการ
เดินทาง, Lucky time 4 พอยท์ ลุ้นโชคกับเอไอเอส ปัจจุบัน
เอไอเอสมีพาร์ทเนอร์ที่ร่วมน�ำเสนอสิทธิพิเศษจ�ำนวน 28,000
ร้านค้าทั่วประเทศ และมีการใช้สิทธิพิเศษ 17 ล้านสิทธิต่อปี
นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถน�ำ AIS Points ทีส่ ะสมจากยอดค่าใช้
บริการ มาแลกส่วนลด เช่น LINE Stickers, สิทธิลุ้นรับรางวัล
พิเศษ, แพ็กเกจโทร, อินเทอร์เน็ต, และส่วนลดค่าเครื่องมือถือ
เป็นต้น ปัจจุบนั มีลกู ค้าสมัครสะสม AIS Points จ�ำนวน 13 ล้าน
เลขหมาย และมียอดการแลกสิทธิพิเศษจ�ำนวน 28 ล้านสิทธิตอ่ ปี
3. “เอไอเอส เซเรเนด” เป็นโปรแกรมมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า
เอไอเอสกลุม่ ทีม่ ยี อดการใช้งานสูง รวมถึงระยะเวลาทีใ่ ช้บริการ
เอไอเอสนานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด มุ่งรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในระยะยาว เซเรเนดเป็นสิ่งที่เอไอเอสท�ำมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 15 ปี โดยมีปจั จัยการบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้าหลัก 3
ปัจจัย คือ 1. ใส่ใจความต้องการของลูกค้า 2. สร้างพาร์ทเนอร์
ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ 3. น�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในทุก
มิติ เพื่อยกระดับงานบริการและสิทธิพิเศษภายใต้แนวคิด “ทีส่ ดุ
ของประสบการณ์พิเศษ” (The Ultimate Life Experience) และ

32

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เอไอเอส
จึงจัดแบ่งสิทธิพิเศษตามความต้องการเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม
ประสบการณ์พิเศษ (Serenade Club, บริการผู้ช่วยส่วนตัว,
บริการจอดรถ, สิทธิพิเศษทีส่ นามบิน) 2. กลุม่ ดิจิทลั ไลฟ์ (ส่วนลด
สมาร์ทโฟน, แกดเจ็ต) 3. กลุม่ กิจกรรมสร้างพลังและแรงบันดาล
ใจ (กิจกรรมกีฬา Gen C, กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต่อย
อดเชิงธุรกิจ) 4. กลุม่ ประสบการณ์ ใหม่ (ประสบการณ์ทอ่ งเทีย่ ว
และประสบการณ์ร้านอาหาร) ท�ำให้สามารถให้บริการลูกค้า
เซเรเนดจ�ำนวน 5.2 ล้านราย ได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น
4. การส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยการวิเคราะห์และเข้าใจ
พฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึก เอไอเอสปรับเปลี่ยนวิถีการท�ำการ
ตลาดและการน�ำเสนอสินค้าและบริการ โดยเน้นการให้กบั ลูกค้า
“สร้างคุณค่า” โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Customer Value
Management (CVM) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง และสามารถ
เสนอบริการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มมากยิ่ง
ขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของเอไอเอส
5. การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการต่างๆ ของลูกค้า
ผ่านหลายช่องทาง เช่น การประเมินผ่านทางโทรศัพท์ การกดให้
คะแนนความพึงพอใจผ่านหน้าร้าน หรือการสอบถามผ่านการ
จ้างบริษทั ภายนอก โดยมีการประเมินตัง้ แต่คณ
ุ ภาพงานบริการ
ของเอไอเอสช็อป ร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่าย การท�ำรายการผ่านตู้
อัตโนมัติ รวมถึงการประเมินโดยวัดอัตราการบอกต่อของลูกค้า
เพื่อน�ำข้อมูลกลับมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกช่องทาง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลความพึงพอใจจากการประเมินดังนี้

2561

2562

ผลความพ�งพอใจในรูปแบบ
Human touch point

83%

84%

ผลความพ�งพอใจในรูปแบบ
Non-Human touch point

72%

72%
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ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขันในปี 2562
และแนวโน้มในปี 2563
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2562

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโต
จากการใช้งาน 4G ที่เติบโตต่อเนื่อง

ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ ใช้บริการของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
และธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สวนแบงตลาด
สวนแบงตลาด
สวนแบงตลาด
เชิงผูใชบร�การในป 2562
เชิงผูใชบร�การในป 2562 เชิงผูใชบร�การในป 2562

True Move

29%
DTAC

23%

33

45%

3BB

32%
True

37%

10%
32%
3BB

TOT

21%

True

37%

TOT

21%

ภาพรวมของปี 2562 อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโต
ต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมของอุตสาหกรรมของปี 2562 มูลค่า
ประมาณ 330,000 ล้านบาท เติบโตที่ร้อยละ 4 สูงกว่าปีก่อน
ที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 2 และเติบโตเหนือกว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศทีเ่ ติบโตร้อยละ 2.4 โดยปัจจุบนั มีจำ� นวน
ผู้ ใช้บริการทั้งตลาดรวมกว่า 93 ล้านราย เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 2 คิดเป็นอัตราการใช้งานโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องประเทศไทย
อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 140 ของประชากร โดยมีจำ� นวนลูกค้าระบบ
รายเดือนเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 9 ในขณะทีล่ กู ค้าระบบเติมเงิน
ยังคงเท่าเดิม เกิดจากแนวโน้มความนิยมในการใช้งานแบบรายเดือน
ที่มีแคมเปญให้ส่วนลดโทรศัพท์ และการมีแพ็กเกจที่เหมาะสม
ต่อการใช้งาน 4G ที่มากขึ้น ท�ำให้สัดส่วนลูกค้าระบบรายเดือน
ของทั้งอุตสาหกรรมเติบโตจากร้อยละ 24 ในปีก่อน เป็นร้อยละ
26 ในปีนี้ และมีลูกค้าที่ใช้งานเทคโนโลยี 4G คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 66 ของตลาดรวม เติบโตจากปีกอ่ นทีอ่ ยูต่ ำ�่ กว่าร้อยละ 60

10%

ด้วยการใช้งาน 4G ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการแข่งขันด้านราคา
และการปรับราคาแพ็กเกจในปีที่ผ่านมา ท�ำให้รายได้เฉลี่ยต่อ
เลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของทัง้ อุตสาหกรรมในช่วงปลายปีนี้
เติบโตขึ้น โดยการแข่งขันในปีที่ผ่านมามีการปรับตัวดีข้นึ บ้าง
จากปีก่อน แต่ยังคงเป็นด้านการแข่งขันราคาแพ็กเกจดาต้า
เป็นหลัก และยังคงมีการน�ำเสนอแพ็กเกจแบบใช้งานดาต้าไม่จำ� กัด
ด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-speed Unlimited) ซึ่งท�ำให้ลูกค้า
ใช้งานปริมาณดาต้าสูงแต่สร้างรายได้จำ� กัดด้วยค่าบริการเหมา
จ่าย นอกจากนี้ ผู้ ให้บริการยังคงใช้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์
เคลือ่ นทีเ่ ป็นกลยุทธ์สำ� คัญ เพื่อดึงดูดลูกค้าทีต่ อ้ งการซือ้ เครื่อง
โทรศัพท์มือถือและผูกแพ็กเกจรายเดือน
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แนวโน้มในปี 2563
ลงทุนในเทคโนโลยี 5G ต่อยอด
สร้างรูปแบบทางธุรกิจและแหล่งรายได้ ใหม่

การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
ในการเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยี 5G
ในเดือนมิถนุ ายน กสทช. ได้จดั สรรคลืน่ ความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์
ให้แก่ เอไอเอส ทรู และดีแทค โดยทั้งสามผู้ ให้บริการได้รับการ
จัดสรรคลืน่ ความถีร่ ายละ 2x10 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
ในการเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยี 5G ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นใน
ระยะเวลา 1-2 ปีขา้ งหน้า ซึง่ จะสามารถเริ่มต้นใช้งานคลืน่ ความถี่
พร้อมช�ำระเงินงวดแรกช่วงประมาณปลายปี 2563 หรือจนกว่า
กสทช. จะก�ำหนดเป็นอย่างอืน่ โดยคลืน่ ความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์
ถือเป็นคลืน่ ความถีม่ าตรฐานของเทคโนโลยี 5G ในย่านความถี่
ต�ำ่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ด่นในด้านความครอบคลุม ช่วยให้บริการ 5G
มีความครอบคลุมทีด่ ี ทัง้ นี้ จากการรับการจัดสรรดังกล่าว ท�ำให้
งวดการช�ำระเงินเดิมของใบอนุญาต 900 เมกะเฮิรตซ์ ขยายออก
ไปจนถึงปี 2568

ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยกระดับ
ความเร็วเข้าสู่ 200 – 300 เมกะบิตต่อวินาที
ตลาดอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ยั ง คงมี ก ารของเติ บ โตได้ ดี
ในปี 2562 ตามฐานผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทีเ่ ติบโต
จาก 9.2 ล้านครัวเรือนในปี 2561 เป็นกว่า 10 ล้านครัวเรือน
ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 10 ผลักดัน
ให้อัตราส่วนครัวเรือนที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจ�ำนวน
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ครัวเรือนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 47 เมือ่ เทียบ
กับร้อยละ 43 ในปี 2561 เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการใช้
งานอินเทอร์เน็ตในที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของอุตสาหกรรมเติบโตเพียงร้อยละ 2
และมีมลู ค่ารวมประมาณ 58,000 ล้านบาท จากการแข่งขันทาง
ด้านราคาทีร่ นุ แรงต่อเนือ่ ง โดยในปีทผี่ า่ นมา ผู้ให้บริการทุกราย
ยังคงเน้นไปที่การให้ส่วนลดครึ่งราคาเพื่อป้องกันการไหลของ
ลูกค้าเก่า และเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมถึงมีแคมเปญส่วนลดเพื่อ
แย่งชิงลูกค้าจากผู้ให้บริการรายเดิม และแม้ระดับราคาในตลาด
ยังคงอยู่ในช่วง 500 – 600 บาทต่อเดือน แต่ผู้ ให้บริการได้เน้น
ไปที่การปรับความเร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น จาก 50 เมกะบิตต่อ
วินาที เป็น 200 เมกะบิตต่อวินาทีในช่วงปลายปี นอกจากนี้ ผู้ให้
บริการได้นำ� เสนอแพ็กเกจทีม่ รี ะดับความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที
ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นประมาณ 800-1,000 บาท ส่งผลให้
ภาพรวมรายได้ต่อรายต่อเดือน (ARPU) ของอุตสาหกรรมจึง
ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ผู้ ให้บริการที่มีบริการครบวงจร ยัง
คงดึงดูดลูกค้าด้วยการเน้นการขายแพ็กเกจทีร่ วมหลายบริการ
(Convergence) เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ซิมอินเทอร์เน็ตส�ำหรับโทรศัพท์มอื ถือ และคอนเทนต์ โดยมุง่ หวัง
ลูกค้าที่มีคุณภาพในระยะยาว

ในเดือนธันวาคม 2562 กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี าร
อนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ส�ำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์, 1800 เมกะเฮิรตซ์, 2600 เมกะเฮิรตซ์
และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ประกอบด้วย รายละเอียดในแต่ละชุดคลื่น
ความถี่ ราคาขัน้ ต้น เงื่อนไขการช�ำระเงิน เป็นต้น ทุกคลืน่ มีระยะ
เวลาการอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ 15 ปี และการประมูลจัดขึ้น
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในปีที่ผ่านมา ผู้ ให้บริการต่าง
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเพื่อเตรียมรับ 5G กัน
อย่างคึกคัก และได้ร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการ
วิจัยและพัฒนา เพื่อทดสอบทดลองหารูปแบบการใช้งาน (use
case) ก่อนเปิดให้ ใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ พร้อมหาพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Business Alliance) เพื่อหารูปแบบทางธุรกิจใหม่
ร่วมกัน และส่งเสริมการเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม โดย
เทคโนโลยี 5G จะหนุนบริการในตลาดผู้บริโภค เช่น การดูวิดีโอ
ความละเอียดสูง (Video streaming) การเล่นเกมผ่านระบบ
คลาวด์ และการน�ำเสนอสือ่ และความบันเทิงในรูปแบบทีต่ อบสนอง
กับผู้ใช้งาน (Interactive content) ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยบริการเสมือน
จริง (Augmented Reality/Virtual Reality: AR/VR) ส�ำหรับ
บริการในตลาดลูกค้าองค์กรหรือกลุม่ ธุรกิจ 5G สามารถสร้าง
บริการในรูปแบบใหม่ผ่านหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ภาค
การผลิต การบริการ การเกษตร ตัวอย่างบริการเช่น ระบบการ
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ผลิตอัตโนมัติ การควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือระยะทางไกล ระบบ
การดูแลบ้านแบบอัจริยะ เป็นต้น โดยในเบื้องต้น การให้บริการ
5G น่าจะเริ่มในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นทีเ่ มืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ (Smart city) และจะเริ่มมีโทรศัพท์มอื ถือรุน่ ใหม่ที่
รองรับเทคโนโลยี 5G เข้ามาในตลาดไทย
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ในตลาดรายเดือนจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากการย้ายจาก
ระบบรายเติมเงินเป็นรายเดือน และผู้ ให้บริการต่างมุ่งเน้นขยาย
ฐานลูกค้าระบบรายเดือนเนื่องจากมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย
ต่อเดือนที่สูงกว่าระบบเติมเงิน

ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงขยายตัว
และการใช้งาน 4G จะยังคงเติบโต

ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโต
เสริมด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน
แบบไร้สาย

ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง จากแนวโน้ม
ความต้องการใช้งานดาต้าทีเ่ พิ่มสูงขึ้นตามการใช้งานโซเชียลมีเดีย
เกมส์ และการสตรีมคอนเทนต์ด้านวิดีโอที่ ได้รับความนิยมเพิ่ม
ขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนเมือง ในแง่จำ� นวนลูกค้าของตลาด
รวมอาจจะไม่ได้เพิ่มมากนัก แต่ปัจจัยที่ที่ส่งเสริมการเติบโตจะ
เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้งานดาต้าโดยเฉพาะในระบบ
4G จากปัจจุบันที่มีจ�ำนวนลูกค้าที่ใช้งาน 4G ประมาณร้อยละ
6x ของฐานลูกค้ารวม เติบโตจากร้อยละ 59 ในปีก่อน อย่างไร
ก็ตาม ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจเป็นปัจจัยกดดันท�ำให้
ผูบ้ ริโภคอาจจะยังต้องการประหยัดค่าใช้จา่ ย ดังนัน้ การแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมของปี 2563 จึงน่าจะยังคงมีตอ่ เนือ่ ง ด้วยการน�ำ
เสนอแพ็กเกจที่คุ้มราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า มีแคมเปญการตลาด
โดยให้ส่วนลดโทรศัพท์มือถือ โดยคาดว่าแนวโน้มการเติบโต

การขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization rate) ที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความต้องการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ้น ประกอบกับอัตราส่วน
ครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ยังสามารถขยายตัวได้
จากระดับปัจจุบันที่ร้อยละ 47 ท�ำให้ผู้ ให้บริการทุกรายยังคง
เน้นขยายความครอบคลุมของบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน โดย
การให้บริการหลักยังคงผ่านเทคโนโลยี FTTx ซึ่งมีความเร็วสูง
ได้ถึงระดับ 1Gbps (กิกกะบิตต่อวินาที) แต่ก็ต้องพิจารณาการ
ลงทุนในพื้นทีท่ มี่ คี วามต้องการของตลาดอย่างชัดเจนและคุม้ ค่า
กับการลงทุน ส�ำหรับในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รอบนอกตัวเมือง
หรือพื้นทีห่ า่ งไกลซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดเรื่องความคุม้ ทุนในการเดินสาย
ไฟเบอร์ เทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีสว่ นเสริมการครอบคลุมในพื้นที่
เหล่านี้ให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้โดยผ่าน
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เครือข่าย 5G หรือทีเ่ รียกว่า WTTx ด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ต
บ้านแบบไร้สาย (Fixed Wireless Access) ซึ่งเป็นการใช้ 5G
เราท์เตอร์ส�ำหรับอินเทอร์เน็ตบ้านเพื่อรับสัญญาณ แทนการ
ลากสายไฟเบอร์ทมี่ ขี อ้ จ�ำกัด และยังส่งผลให้ผู้ให้บริการสามารถ
บริหารต้นทุนการติดตัง้ โครงข่ายให้เหมาะสมกับพื้นทีแ่ ละความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น
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เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจใน 3 ปี
ความก้ า วหน้ า ของเทคโลโนโลยี ใ นยุ ค ดิ จ ทั ล ได้ ส ร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงกับอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างให้
เกิดการผลิตสินค้าและการให้บริการในรูปแบบใหม่ทหี่ ลากหลาย
อุตสาหกรรมสือ่ สารและโทรคมนาคมเป็นอีกหนึง่ อุตสาหกรรมที่
จะได้เริ่มเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีตา่ งๆ ในเชิงพาณิชย์ ในช่วงอีก
2-3 ปีขา้ งหน้า โดยมีบริการต่างๆ ทีจ่ ะเกิดมากขึ้นในยุคเทคโนโลยี
สื่อสาร 5G เช่น สื่อสามมิติ การจ�ำลองสภาพแวดล้อมเสมือน
จริง โฮโลแกรม การออกอากาศแบบเรียลไทม์ เป็นต้น ซึ่งความ
สามารถของเทคโนโลยีเหล่านีจ้ ะน�ำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ที่
น่าตืน่ เต้นให้กบั ผู้ใช้บริการ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี 5G ก็ถอื เป็น
ความเสีย่ งต่อธุรกิจรูปแบบเดิมจากความสามารถของเทคโนโลยี
ทีช่ ว่ ยปฎิวตั กิ ารท�ำธุรกิจด้วยการน�ำเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ และ
การให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมทีแ่ ตกต่าง ตัวอย่างเช่น ผู้ให้
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลรายใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า ผู้ ให้บริการ
over the top (OTT) เป็นผู้ให้บริการดิจิทลั แพลตฟอร์มคอนเทนต์
ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เอง และมีบทบาทในการเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับ
ลูกค้าในการให้บริการ ในขณะที่ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมจะเป็น
เพียงการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านั้น
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เอไอเอสจึงมุ่งมั่นเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น “ผู้ ให้บริการ
ด้านดิจิทัลไลฟ์” (Digital Life Service Provider) ด้วยการ
เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก ได้แก่ บริการโทรศัพท์มือถือ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง และดิจิทลั โซลูชนั่ อีกทัง้ ยังมี
ความตัง้ ใจทีจ่ ะน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีลา่ สุดมาน�ำเสนอและให้
บริการเพื่อสนับสนุนวิถชี วี ิตของคนไทย รวมไปถึงสนับสนุนการ
ด�ำเนินธุรกิจของไทยด้วยเทคโนโลยีทจี่ ะช่วยเสริมความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

การเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก
และคงความเป็นผู้นำ�ด้วยคุณภาพบริการ
และประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
การใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง โดยเป็นผลมาจากราคาโทรศัพท์
เคลือ่ นทีป่ ระเภทสมาร์ทโฟนทีล่ ดลงและสามารถเข้าถึงได้สำ� หรับ
ประชากรในวงกว้าง รวมถึงการเติบโตของแพลตฟอร์มดิจิทัล
ต่างๆ เช่น การให้บริการธนาคารผ่านแอพลลิเคชัน่ อี-คอมเมิรซ์
วีดโี อสตรีมมิ่ง ทีเ่ ข้ามามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ�ำวัน
ของคนไทย เอไอเอสในฐานะผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคมชัน้ น�ำ
ของประเทศ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะลงทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมและ
ความสามารถในการให้บริการ ทัง้ ด้วยเทคโนโลยี 4G ในปัจจุบนั
และเทคโนโลยี 5G ทีก่ ำ� ลังมาถึงในอนาคตอันใกล้ดว้ ยการค้นคว้า
พัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า
คาดว่าบริการ 4G จะยังมีควบคู่ไปกับพร้อมกับบริการใหม่อย่าง
5G เอไอเอสจะมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำเพื่อน�ำเสนอสื่อและความ
บันเทิงที่หลากหลายมิติในยุคใหม่ รวมทั้งการให้บริการที่เข้าถึง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละรายผ่านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ลึกและดียิ่งขึ้น อีกทั้งมีเป้าหมายส�ำคัญในการคงความเป็นผู้น�ำ
ของอุตสาหกรรม โดยมุง่ เน้นการบริการและการด�ำเนินงานทีเ่ ป็น
เลิศ พร้อมด้วยระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ
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ในการเปลีย่ นผ่านสูย่ คุ 5G นัน้ เอไอเอสให้ความส�ำคัญทีจ่ ะสร้าง
องค์ความรู้ ในเชิงเทคโนโลยี และร่วมศึกษาตัวอย่างการใช้งาน
เทคโนโลยีกับคู่ค้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อเสริม
สร้างระบบนิเวศของ 5G ที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ด้วย
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเทคโนโลยี 5G ทั้งด้านความรวดเร็ว
ในการรับส่งข้อมูล (Speed) ความว่องไวในการตอบสนอง
(Latency) และความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลในปริมาณ
มาก (Massive connectivity) ส่งผลให้สามารถน�ำเทคโนโลยี
5G ไปใช้เพื่อเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ อย่างไม่จ�ำกัดให้กับ
ผู้บริโภค รวมถึงการใช้งานส�ำหรับองค์กร อาทิ การประชุมทาง
วีดีโอแบบสามมิติ การท�ำงานในระบบคลาวด์ ระบบอัตโนมัติ
ส�ำหรับอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ ในระดับ Mission Critical และ
สมาร์ทซิต/ี้ สมาร์ทโฮม/สมาร์ทคาร์ เป็นต้น ส�ำหรับลูกค้าองค์กร
เอไอเอสเตรียมความพร้อมทีจ่ ะพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อ
สร้างระบบอัตโนมัตใิ นกระบวนการต่างๆของอุตสาหกรรม รวม
ถึงการจัดการข้อมูลลูกค้าส�ำหรับองค์กรโดยเฉพาะ โดยมีจุด
มุง่ หมายในการใช้ความเชีย่ วชาญและความรูด้ า้ นเครือข่ายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจแต่ละประเภท
รวมถึงการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ๆ
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ขยายความครอบคลุม
ของบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
โดยอาศัยความแข็งแกร่งร่วมจากเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายในบ้านที่มีคุณภาพดีกลายเป็น
สิ่งจ�ำเป็นของคนไทยในยุคดิจิทัล อันเนื่องมาจากความนิยม
ในการดูวิดีโอสตรีมมิ่ง และการเข้าถึงคอนเทนต์และเกมส์ที่มี
ความละเอียดสูง ดังนัน้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์จึงต้อง
เพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความ
เสถียรทีส่ งู และสามารถรองรับข้อมูลในปริมาณทีเ่ พิ่มขึ้น เอไอเอส
จึงมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายความครอบคลุมของอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ความเจริญได้ขยายตัวไป
ถึง โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ให้บริการในปัจจุบัน ทั้งนี้ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ความเร็วสูงภายในบ้านจะได้ประโยชน์จากการปรับใช้สัญญาณ
5G เพื่อให้บ ริก ารเชื่อมต่อ อิน เทอร์เน็ตไร้ส ายแบบประจ�ำที่
(FWA) ซึง่ สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่
ที่สายไฟเบอร์เข้าถึงได้ยาก ด้วยต้นทุนที่สูงหรือมีข้อจ�ำกัดทาง
ภูมิศาสตร์ ในการติดตั้งและบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
จุดเด่นของการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจ�ำที่ คือการ
ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาการ
เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออพติกเข้าไปในพื้นที่ แต่ใช้การเชื่อมต่อ
ผ่านอุปกรณ์ ไร้สายแทน

การขยายเข้าสูบ่ ริการอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเป็นการเปิดโอกาส
ให้เอไอเอสสามารถขยายเข้าสู่บริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองการ
ใช้ชีวิตในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต อาทิ บริการสื่อบันเทิง
ภายในบ้าน บริการความปลอดภัยในทีพ
่ กั อาศัย รวมไปถึงระบบ
อัตโนมัติต่างๆ ภายในที่พักอาศัย เป็นต้น โดยเอไอเอสมุ่งมั่นที่
จะให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอก
อาคารทั้งส�ำหรับลูกค้ารายบุคคลและครอบครัว เพื่อที่จะตอบ
การใช้ชีวิตที่ต้องการการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ด้วยบริการที่ราบรื่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หลากหลายประเภท
นอกจากนี้ เอไอเอสยังคงต่อยอดการขยายฐานลูกค้าบริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายในบ้าน โดยน�ำเสนอบริการกับฐาน
ลูกค้าโทรศัพท์เคลือ่ นทีป่ จั จุบนั เพื่อน�ำเสนอบริการทีค่ รบถ้วนใน
แพ็กเกจเดียว ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง รวมไปถึงบริการ AIS PLAY ซึ่งเสนอเนื้อหาวิดีโอ
คอนเทนต์และบริการ OTT (Over the Top)
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ผลักดันบริการรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
และสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต
ในยุคดิจิทัล และเสริมศักยภาพขององค์กร
ในขณะที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวัน แต่ความสนใจของผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการ
เข้าถึง แต่อยูท่ บี่ ริการดิจิทลั ทีล่ กู ค้าได้รบั ซึง่ ทวีความส�ำคัญมาก
ยิ่งขึ้น กล่าวได้วา่ สิ่งทีล่ กู ค้าต้องการอยูท่ ปี่ ลายทางมากกว่าเส้น
ทางไปสูป่ ลายทางนัน้ เอไอเอสจึงมุง่ หวังทีจ่ ะขยายการให้บริการ
ด้านดิจิทลั ไลฟ์ซงึ่ ออกแบบให้ตรงความต้องการของผูบ้ ริโภคราย
บุคคลทีส่ ามารถเลือกสรรตามรูปแบบการใช้ชวี ิตของตัวเองแบบ
เรียลไทม์ เช่น วิดโี อสตรีมมิ่ง, แพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือ, IoT (Internet of Things) หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูก
สัง่ การได้จากการเชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ต ระบบคลาวด์ การให้
บริการเกมออนไลน์ และบริการประกันภัยออนไลน์ ด้วยแนวคิดใน
การขยายสูบ่ ริการดิจิทลั กับฐานลูกค้าในวงกว้างนัน้ ต้องอาศัย
การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ ปี ระสบการณ์
เฉพาะด้าน ร่วมกันสร้างบริการหรือแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการ
ใช้งานและสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า และมีรูปแบบการ
สร้างรายได้การให้บริการทีห่ ลากหลาย ทัง้ รายได้ในรูปแบบการ
สมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียม ไปจนถึงรายได้จากการโฆษณา
ส�ำหรับลูกค้าประเภทองค์กร เอไอเอสมุง่ มัน่ ทีจ่ ะมีบทบาทส�ำคัญ
ในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
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รวดเร็ ว ในการปรั บ โครงสร้ า งธุ ร กิ จ เข้ า สู ่ ยุ ค ดิ จิทั ล โดยน� ำ
เสนอบริการที่ก้าวล�้ำในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มขีดความ
สามารถของบริการระบบคลาวด์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในระบบคลาวด์ทเี่ พิ่มสูงขึ้นในอนาคต และด้วยร่วมความร่วมมือ
กับผู้ ให้บริการไอซีทีชั้นน�ำ เอไอเอสจะสามารถช่วยให้องค์กร
ต่างๆ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีความปลอดภัยและเสถียรเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกร่งขององค์กร และส่งเสริมความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

การบูรณาการเทคโนโลยี
เพื่อเสริมประสิทธิภาพของธุรกิจ
และพัฒนาบุคลากรไปอีกขั้น
เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันของการให้บริการทัง้ ด้วย 1) Data Analytics การ
วิเคราะห์ Big data เพื่อใช้คาดการณ์อนาคต 2) กระบวนการ
RPA (Robotic Process Automation) หรือการน�ำกระบวนการ
ท�ำงานแบบอัตโนมัติ มาปรับใช้ ในงานที่ท�ำเป็นประจ�ำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ 3) การพัฒนาบุคคลากรเพื่อปรับตัวเข้าสู่
ยุคดิจิทัล ในล�ำดับแรกเริ่มจากการบริหารจัดการคุณค่าของ
ลูกค้า (Customer Value Management หรือ CVM) โดยการ
ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ระบบฐาน
ข้อมูล ซึง่ ลูกค้าจะได้รบั บริการตรงกับความต้องการในช่องทาง

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ทีเ่ หมาะส�ำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเอไอเอสไม่เพียงแต่จะน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆ ที่เอไอเอสมีอยู่
แล้วเท่านัน้ แต่ยงั สามารถน�ำเสนอบริการอืน่ ๆทีห่ ลากหลายจาก
พันธมิตรเพื่อสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าทีม่ คี วาม
ซับซ้อมมากยิ่งขึ้น ประการทีส่ อง เอไอเอสจะผนวกรวมเทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น RPA, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence
หรือ AI) และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning หรือ ML)
เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าและกระบวนการท�ำงานภายใน
โดยระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเติมเต็มความสามารถของ
บุคคลากรทั้งในการเสริมประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดของ
บุคคลากร อีกทั้งยังสามารถให้บริการแบบ On-demand โดย
ไม่มีข้อจ�ำกัดในด้านเวลา นอกจากนี้ การผนวกรวมเทคโนโลยี
เข้าด้วยกันจะช่วยให้เอไอเอสสามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
ได้อกี ด้วย ท้ายทีส่ ดุ บุคลากรยังคงเป็นหัวใจส�ำคัญในการบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น ท่ามกลางการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เอไอเอสจึงเน้นย�้ำให้พนักงานเตรียม
รับมือต่อการเติบโตในอนาคต พร้อมสามารถปรับตัวต่อสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดสถาบัน
เอไอเอส อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ (AIS Innovation Center) ซึง่ เป็น
แพลตฟอร์มการเรียนรูด้ จิ ิทลั ซึง่ เปิดสอนหลักสูตรทีห่ ลากหลาย
และเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยจะช่วยเพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะของ
บุคลากรได้เป็นอย่างดี การเสริมสร้างความแข็งแกร่งดังกล่าวจะ
ช่วยให้บคุ ลากรของเอไอเอสจะพร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกระบวนการท�ำงานและเข้าสู่เป้าหมายโดยรวมของการเป็น
‘ผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง
เอไอเอสตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งภาย
ใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้ง
จากปัจจัยภายในและภายนอก
โดยมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของเอไอเอส และ
บริษัทในกลุ่ม หรืออาจท�ำให้สูญเสียโอกาสที่ส�ำคัญทางธุรกิจ
จากหลายๆ ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยภายในและภายนอกในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น บุคลากร
การเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำธุรกิจ
2. เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�ำคัญ
เช่น สถานการณ์ ใดๆ ที่เป็นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้เอไอเอส
ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง อุทกภัย การเกิดไฟป่า หรือ
ภัยธรรมชาติต่างๆ
3. เหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน และที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม
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4. การเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
5. สาเหตุ/ทีม่ าที่ ไปของเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึ้น ทีอ่ าจส่งผลต่อ
การด�ำเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม
6. โครงการหรือสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เอไอเอสต้องการ
พัฒนาขึ้น
7. โอกาสทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั กิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบนั

1 กระบวนการกำ�หนดและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
ผู้บริหารและพนักงาน พิจารณาระบุประเด็นความเสี่ยงในระดับ
องค์กรและสายงาน
คณะทำ�งานด้านบริหารความเสี่ยงพิจารณาประเด็นที่ถูกระบุขึ้นมาจาก
แต่ละสายงานเพื่อระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญระดับองค์กรและนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณากำ�หนดประเด็นความเสี่ยง
โดยพิจารณาผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น และกำ�หนดระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite and tolerance) พร้อมกำ�หนดวิธี
การป้องกันและบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว จากนั้นนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกำ�กับความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและหรือให้ความเห็น
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ปัจจัยเสีย่ งทีเ่ ป็นความเสีย่ งต่อเนือ่ งและปัจจัยเสีย่ งใหม่ทจี่ ะเกิดขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปสามารถ
จ�ำแนกเป็นความเสี่ยงดังนี้

2 ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญ

ปจจัยเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญ

1.ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
1.ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ
กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล

3.ความเสี่ยงดานการเง�น
ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากขอพ�พาทกับหนวยงานรัฐ

2.ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

40

1.ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของขอมูล
ระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร

5. ความเสี่ยงจากการตองพ�่งพาบุคคลภายนอก
ในหวงโซอ�ปทาน (Supply Chain)

2. ความเสี่ยงจากการแขงขัน
ทางการตลาดที่รุนแรง

6. ความเสี่ยงจากปจจัย
ทางเศรษฐกิจและการเมือง

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบร�โภคและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบ
การใหบร�การโครงขายและระบบงานสําคัญ

4. ความเสี่ยงจากการเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรเพ�่อรองรับการเปลี่ยนผานไปสูยุคดิจ�ทัล

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

กรรมการและผู้บริหาร
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รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ กฎ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับดูแล
เอไอเอสประกอบกิจการภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กสทช. ซึ่ง มีบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะองค์กรผูก้ ำ� กับดูแลการประกอบกิจการของผู้ ได้รบั ใบอนุญาต ทัง้ นี้ การออกหรือการเปลีย่ นแปลงกฎ
ระเบียบหรือข้อบังคับในบางกรณีของหน่วยงานภาครัฐ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้ความ
สามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทลดลง และ/หรือ ต้นทุนในการให้บริการสูงขึ้น
ทั้งนี้ เอไอเอสมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐที่กำ� กับดูแล โดยตรง ซึ่งมีหน้า
ที่ในการติดตามการออกและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอยู่อย่างสม�่ำเสมอเพื่อรายงานและประสานงานกับผู้
บริหารและหน่วยงานอืน่ ๆ ในองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องให้รบั ทราบอย่างทันท่วงทีและพร้อมต่อการตอบสนอง รวม
ถึงการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับข้อมูลผลกระทบจากการออกกฎ
ระเบียบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ในกรณีทมี่ ี กฎ ระเบียบ ทีจ่ ะประกาศเพื่อใช้บงั คับในอนาคตและอาจกระทบสิทธิ
ของกลุม่ เอไอเอส เอไอเอสจะส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ในกรณีทเี่ ห็น
ว่ากฎ ระเบียบนัน้ ๆ กระทบสิทธิ และได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม อาจจะพิจารณาฟ้องร้องเพื่อให้เพิก
ถอนการประกาศใช้ ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

การดำ�เนินธุรกิจ รายได้และต้นทุน
และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ
ในอดีตเอไอเอสประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้สัญญาอนุญาตหรือสัมปทานกับหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ทีม่ ขี อ้ ก�ำหนดให้ตอ้ งโอนทรัพย์สนิ ที่ ได้ลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบกิจการให้แก่คสู่ ญ
ั ญาภาครัฐ
ตลอดจนน�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราที่ก�ำหนด ซึ่งที่ผ่านมาเอไอเอสมีข้อพิพาทหลายคดีอันเกิดจาก
การตีความข้อสัญญาที่ ไม่ตรงกัน เช่นเรื่องส่วนแบ่งรายได้ เป็นต้น รวมทั้งในบางกรณี กสทช. ได้ออก
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�ำสั่งที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ที่อาจท�ำให้
รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจและ/หรือรายได้ของบริษัท และ/หรือต้นทุนในการ
ให้บริการสูงขึ้น ซึ่งในหลายกรณีเอไอเอสได้ ใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาถึงความชอบด้วย
กฎหมายในการด�ำเนินการต่างๆ ของ กสทช.

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

• ระบบความปลอดภัยของสารสนเทศหากไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
ได้ โดยเฉพาะความปลอดภัยของข้อมูลส�ำคัญ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ
• ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตา่ งๆ เช่น การก่อกวนเครือข่าย (DDoS Attack) การปลอมหน้าเว็บไซต์ (Phishing)
การติดตั้งโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware/Virus) เป็นต้น อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจได้

(ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ตามรายงานหัวข้อ ข้อพิพาทที่ส�ำคัญในแบบ 56-1)
เอไอเอสมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริษทั ในฐานะคูส่ ญ
ั ญาได้
ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง หากมีประเด็นข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ก็จะด�ำเนินการเจรจาหา
ข้อยุตโิ ดยเร็ว ซึง่ หากไม่ประสบผล ข้อพิพาทนีจ้ ะเข้าสูก่ ระบวนการระงับข้อพิพาทโดยคณะอนุญาโตตุลาการ
ตามที่ก�ำหนดไว้ ในสัญญาฯ ตลอดจนศาลที่มีเขตอ�ำนาจเพื่อพิจารณาตัดสินให้เป็นที่ยุติต่อไป

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

ฐานะการเงินและภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเอไอเอส เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ และเพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ ใช้บริการ จ�ำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับปรุง
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้อาจมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทางด้าน
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งที่เกิดจากความซับซ้อนของเทคโนโลยีเอง และ
ความรู้ความสามารถของพนักงานที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความ
บกพร่องของระบบที่อาจเปิดโอกาสให้ผู้ ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบหรือจากภัยคุกคามทาง
ด้านเทคโนโลยีต่างๆ
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เอไอเอสมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเอไอเอสสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ ดังนี้
• การประยุกต์ ใช้มาตรฐานสากลต่างๆ ทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ขยายและพัฒนาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศให้ครอบคลุมระบบงานที่ส�ำคัญของบริษัท
• เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ เช่น ก�ำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญในระบบ
ปรับปรุงพื้นทีท่ ำ� งานทีม่ กี ารเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเป็นแบบปิด สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Awareness) แก่พนักงานทุกระดับชั้น
• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน การหยุดชะงักทางธุรกิจและ/หรือ
ระบบ สารสนเทศของบริษัท และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยยะเพิ่มขึ้นในระยะยาว
(Emerging risk)

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง
จากการแข่งขันทีร่ นุ แรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท ผู้ให้บริการต่างก็มงุ่ ขยายโครงข่ายอย่างต่อเนือ่ งเพื่อให้
สามารถส่งมอบบริการได้ตามทีล่ กู ค้าคาดหวัง รวมทัง้ การเสนอโปรโมชัน่ ทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะการเสนอ
แพ็กเกจการใช้งานข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบไม่จ�ำกัดปริมาณ (Unlimited package) และการเสนอโปรโมชั่น
พร้อมดี ไวซ์ที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดผู้ ใช้บริการ ท�ำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคามากขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

เอไอเอสมีแผนจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• เป็นผูน้ ำ� ด้านนวัตกรรมในการน�ำเสนอรูปแบบบริการใหม่ดา้ นดิจิทลั ไลฟ์ภายใต้เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไปให้กับลูกค้า
• การขยายโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ Fixed Mobile
Convergence (FMC) เพื่อน�ำเสนอบริการที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
• การพัฒนาคุณภาพของบริการหลังการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะ
การเสนอสิทธิประโยชน์เซเรเนด (Serenade Privileges Program) บริษทั ได้กำ� หนดกลยุทธ์พฒ
ั นาสิทธิ
ประโยชน์และมูลค่าของเซเรเนดในหลายด้าน เช่น ขยายพื้นทีใ่ ห้บริการลูกค้าเซเรเนด การเสนอส่วนลดค่า
เครื่องโทรศัพท์พิเศษแก่ลูกค้าเซเรเนด ขยายสิทธิประโยชน์การให้บริการแก่ลูกค้าเซเรเนดโดยร่วมกับ
พาร์ทเนอร์ชื่อดังด้านต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ท่องเที่ยว เอนเตอร์เทนเมนท์
• พัฒนากลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ให้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Advanced Analytics Tools)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน ส่วนแบ่งการตลาด
ภาพลักษณ์ชื่อเสียง

เพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันที่เอื้อให้เกิดสินค้า
บริการในรูปแบบใหม่ๆ จากผู้ ให้บริการหน้าใหม่ที่ทำ� ธุรกิจต่างรูปแบบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของลูกค้าในการใช้สินค้าและบริการ เนื่องจากลูกค้ามีทางเลือกกว้างขวางในโลกดิจิทัล ส�ำหรับบริการใน
รูปแบบใหม่ๆ ส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวและพัฒนาแผนการด�ำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้น และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษาฐานลูกค้า
สร้างรายได้ ในช่องทางใหม่ และรักษาการเติบโตในระยะยาว
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กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

โดยเอไอเอสมีแผนจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ก�ำหนดกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
และเทคโนโลยี
• พัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น การเลือกใช้สินค้าและบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ ติดตั้งช่องทางการให้บริการผ่าน AI หรือ Chatbot การประยุกต์ ใช้กระบวนการท�ำงาน
อัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) ในการให้บริการลูกค้า
• น�ำเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบ
ใหม่ที่ให้มูลค่าเพิ่มเพื่อลดความซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และยังเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์
เพื่อดึงดูดลูกค้า
• เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องมือ Data Analytics เพือ่
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม
• พัฒนาระบบโครงข่ายการให้บริการ ระบบการบริการลูกค้าและระบบสนับสนุนให้อยู่บนเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น คลาวด์เทคโนโลยี
• พัฒนาการเติบโตในธุรกิจลูกค้าองค์กร (Corporate) และธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ (Content) เช่น ขยาย
การให้บริการเกี่ยวกับ IoT พัฒนาระบบ Cloud Business Ecosystem
• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้พร้อมส�ำหรับการ
ด�ำเนินการหรือสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน, ภาพลักษณ์ชื่อเสียง
และส่วนแบ่งการตลาด

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยยะเพิ่มขึ้นในระยะยาว
(Emerging risk)

4. ความเสี่ยงจากการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ ให้
บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจ�ำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถของ

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

พนักงานทีจ่ ะให้บริการแก่ลกู ค้าได้อย่างทันท่วงที บริษทั อาจสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
ในปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต
เอไอเอสมีกระบวนจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• สรรหาพนักงานทีม่ ที กั ษะตรงตามความต้องการของบริษทั รวมถึงการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อประยุกต์ ใช้
กับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคต
• ร่วมมือกับสถาบันระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อวางรากฐาน พัฒนาความรู้และเตรียม
ความพร้อมแก่พนักงานเฉพาะกลุ่มในการด�ำเนินธุรกิจด้านดิจทิ ัล รวมถึงสืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
(Succession plan) พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation) ไปสู่ยุค
ดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบในระยะยาว (Emerging risk)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และส่วนแบ่งการตลาด

ไม่เปลี่ยนแปลง

5. ความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
เอไอเอสต้องซื้ออุปกรณ์โครงข่ายและสถานีฐานจากผู้ขายหลักน้อยราย เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดในการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีของผู้ขาย ซึ่งรวมไปถึงการใช้บริการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐาน
ท�ำให้อาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ขาย/ผู้ ให้บริการ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามที่ตกลงไว้
เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ก�ำหนดนโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากผู้ขาย/ผู้ ให้บริการแบบ Multi-vendor ส�ำหรับอุปกรณ์และการ
บริการที่ส�ำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพึ่งพาผู้ขาย/ผู้ ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก
• จัดเตรียมรายชื่อผู้ขาย/ผู้ ให้บริการ ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามมาตรฐานที่บริษัทก�ำหนดเพื่อให้
สามารถเลือกใช้บริการได้ หากผู้ขาย/ผู้ ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้
• ควบคุมปริมาณอุปกรณ์ส�ำรอง อะไหล่ และ/หรือ สินค้าคงคลัง ให้อยู่ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์/สินค้าหลักที่ส�ำคัญ
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กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน การหยุดชะงักทางธุรกิจและ/หรือ
ภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

6. ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง
การแปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ได้ทงั้ ในเชิง
ของโอกาส และอุปสรรค เนือ่ งด้วยการเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์และอุปทานภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อก�ำลังการซื้อของผู้ ใช้บริการ
แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการใช้งานการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ไร้สายไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านเสียง
หรือการสื่อสารผ่านข้อมูลต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของคนในประเทศ รวมทั้งค่าบริการ
ในการใช้งานที่ผู้ ให้บริการก�ำหนดอยู่ในระดับที่สามารถจับจ่ายได้ (Affordable price) ท�ำให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบจากความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในระดับที่ยอมรับได้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้/ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ไม่เปลี่ยนแปลง

7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบงานส�ำคัญ
กรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ที่ ไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท
อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ
เอไอเอสมีการสร้างระบบส�ำรองที่จ�ำเป็นในบางส่วนเพื่อรองรับ (redundancy) ส�ำหรับระบบปฏิบัติงาน
หลักที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นในการให้บริการลูกค้า รวมทั้งก�ำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM Policy) ทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน โดยให้
รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

มีการซักซ้อมและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกเหนือจากนี้ เอไอเอสได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ ISO 22301:2012 Business Continuity
Management System ในฐานะที่ ได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยภิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดการบริหารความยั่งยืน (Sustainable
Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

โดยในปี 2562 เอไอเอสมีการด�ำเนินการเพื่อบริหารจัดการผ่านคณะท�ำงานด้านต่างๆ ดังนี้
• บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียจากการด�ำเนินธุรกิจ โดยการประเมินสภาพของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ คัดแยกส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิลและก�ำจัดอย่างถูกวิธี
• ก�ำหนดเป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม
• เพิ่มสัดส่วนการใช้งานพลังงานทดแทนของบริษัท เช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และการดำ�เนินการ
ไม่ ได้ตามแผนงาน

ไม่เปลี่ยนแปลง

การหยุดชะงักทางธุรกิจ/ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์
และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยยะเพิ่มขึ้นในระยะยาว
(Emerging risk)

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาระดับสากล ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินการทางธุกิจ การดูแลรักษาโครงสร้าง อุปกรณ์โครงข่าย ความต่อเนื่องในการให้บริการ รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เอไอเอสในฐานะผู้ ให้บริการโทรคมนาคมสื่อสารและจ�ำหน่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กีย่ วกับการใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ เล็งเห็นความส�ำคัญของการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
และลดผลกระทบจากของเสียที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งเสาสัญญาณตาม
มาตรฐานการออกแบบ EIA-222C ให้สามารถรองรับความแรงลมในระดับที่สูงกว่าข้อมูลความแรงลม
ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย การยกความสูงของสถานีฐานโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากอุทกภัยร้ายแรงสุดในปี
2554 ดังนั้นการด�ำเนินโครงการเพื่อเป็นแกนกลางในการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานโทรศัพท์มือถือและน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี และโครงการอื่นๆ บริษัทถือเป็นบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งใน
การบริหารจัดการกระบวนการที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปในแนวทางตามมาตรฐานสากล

44

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงด้านการเงิน
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เอไอเอสมี ร ายรั บ และรายจ่ า ยบางส่ ว นในสกุ ล เงิน ต่ า งประเทศจากการให้ บ ริก ารข้ า มแดนอั ต โนมั ติ
(International Roaming) และจากการซื้ออุปกรณ์โครงข่ายต่างๆ ดังนั้น ความผันผวนจากอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบต่อรายรับและรายจ่ายของบริษัทเอไอเอสมีกระบวนการ
จัดการความเสี่ยง ดังนี้
• การท�ำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าไว้ ณ วันที่ท�ำสัญญาเพื่อการส่งมอบในอนาคตตามจ�ำนวนเงิน สกุลเงิน ในระยะเวลาที่ระบุไว้
• การช�ำระค่าสินค้าและบริการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยการใช้เงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศ
ที่มีอยู่ (Natural Hedge)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้/ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

45
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

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

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ กิตติมศักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546

ต�ำแหน่งในบริษัท
2559 - ปัจจุบัน
		
2558 - ปัจจุบัน
2558 - 2560

1. นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 65 ปี

• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
และก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ

3 สิงหาคม 2558
8 พฤศจิกายน 2559

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
4 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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กรรมการอิสระ / บมจ. อินทัช โฮล์ดิ้งส์
กรรมการอิสระ / บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
กรรมการอิสระ / บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการ / บมจ. ปูนซิเมนต์ ไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน
		
2561 - ปัจจุบัน
		
2561 - ปัจจุบัน
		
2561 - ปัจจุบัน
		
2558 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
กรรมการที่ปรึกษา / Nomura Holdings Inc.
ที่ปรึกษา / Kubota Corporation (Japan)

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
และก�ำหนดค่าตอบแทน

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
พัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

2550 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
		
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
		
2559 - 2560
		
2551 - 2559
2551 - 2558
2552 - 2554

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

รายงานทางการเงิน

2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
อายุ 65 ปี

•
•
•
•

รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮล์ดิ้งส์
กรรมการ / บมจ. ไทยคม
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
/ บมจ. โอสถสภา
กรรมการ / บมจ. บีอีซี เวิลด์
กรรมการ / บมจ. ดุสิตธานี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /
บมจ. เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. อินทัช โฮล์ดิ้งส์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. ไทยคม

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

28 มีนาคม 2537

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
25 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

2561 - ปัจจุบัน
		
2560 - ปัจจุบัน
		
		
2559 - 2561
2559 - 2559
2547 - 2559

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
และทรัพยากรมนุษย์ฯ
กรรมการ / บจ. โอสถสภา
กรรมการอิสระ / บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
กรรมการ / บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ต�ำแหน่งในบริษัท

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		
และก�ำกับความเสี่ยง

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 - ปัจจุบัน
		
2559 - ปัจจุบัน
		
		
2559 - 2562
		

3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
อายุ 68 ปี 		

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
• ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

30 มีนาคม 2560

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
2 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 		
0.00007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552
• Financial Institution Governance Program (FGP)
รุ่น 6/2556
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กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน / บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2562 - ปัจจุบัน
		
2562 - ปัจจุบัน
		
2560 - ปัจจุบัน
		
		
2560 - ปัจจุบัน
		
2559 - ปัจจุบัน
		
2559 - ปัจจุบัน
		
2558 - ปัจจุบัน
		
		
2557 - ปัจจุบัน
		
		
2557 - ปัจจุบัน
		

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการด้านธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
บจ. เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี /
คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
ประธานกรรมการ / สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการตรวจสอบบริหารงานประจ�ำ
/ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน /
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
/ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี /
คณะกรรมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
กระทรวงพาณิชย์
กรรมการที่ปรึกษาด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

4. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
อายุ 67 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
• ประธานกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

2557 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
		

10 พฤษภาคม 2549

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
13 ปี 7 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• เนติบัณฑิต ส�ำนักลินคอล์น อินน์ ประเทศอังกฤษ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 29/2547

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2559 - ปัจจุบัน
		
2557 - ปัจจุบัน
		
2548 - 2557
2540 - 2551

กรรมการ /
บมจ. ศรี ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
Managing Partner /
R&T Asia (Thailand) Limited
ผูบ้ ริหาร / บจ.ฮันตัน แอนด์ วิลเลีย่ มส์ (ไทยแลนด์)
กรรมการ / บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ต�ำแหน่งในบริษัท

6. นายแอเลน ลิว ยง เคียง

2551 - ปัจจุบัน
		
		
2549 - ปัจจุบัน
2549 - 2551

อายุ 64 ปี

5. นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง

• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
และก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ 59 ปี 		

• กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

27 มีนาคม 2556

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
6 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�ำแหน่งในบริษัท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
13 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

• ปริญญาตรี บัญชี National University of Singapore

2558 - ปัจจุบัน
		
2551 - 2558
		

• ไม่มี

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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Group Chief Corporate Officer /
Singapore Telecommumications Ltd.
Group Chief Financial Officer /
Singapore Telecommumications Ltd.

• ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts
Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

20 มีนาคม 2549

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริหาร

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

รายงานทางการเงิน

2557 - 2562
		
		
		
2555 - 2557
		
		
		
2549 - 2555
		

Chief Executive Officer,
Consumer Australia
and Chief Executive Officer /
Optus Pty Limited
Chief Executive Officer,
Group Digital Life
and Country Chief Officer /
Singapore Telecommunications Ltd.
Chief Executive Officer (Singapore) /
Singapore Telecommunications Ltd.

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

7. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
อายุ 65 ปี 		

• ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง
• กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
• กรรมการอิสระ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

26 มีนาคม 2557

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
5 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University,
สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Direct Certificate Program DCP) รุ่น 59/2548
• หลักสูตร Role of the Chaiman Program (RCP)
รุ่น 16/2550
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ต�ำแหน่งในบริษัท
2557 - ปัจจุบัน
		
		
		

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
		
		
		
2554 - 2555
2549 - 2555
		
		

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ บมจ. ปตท.
รองประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์
จัดการกองทุนกรุงไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

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

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 107/2552

8. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ต�ำแหน่งในบริษัท

อายุ 56 ปี

•
•
•
•
•

2557 - ปัจจุบัน
		
		
2555 - 2557
2550 - 2555
2547 - 2550
		

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
27 มิถุนายน 2557
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 กรกฎาคม 2557
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
5 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ สายงานการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
ไม่มี
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ต�ำแหน่งในบริษัท

9. นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
อายุ 67 ปี 		

• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
และก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

27 เมษายน 2560

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
2 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
De La Salle University, Manila

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 146/2561
50

2562 - ปัจจุบัน
		
2560 - ปัจจุบัน
2561 - 2562

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2562 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
		
		
2541 - ปัจจุบัน
		
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2553 - 2560
		
		
2541 - 2552
		
		

กรรมการ iPeople Inc,
กรรมการ Bank of the Philippines Islands
กรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
Manila Water Company Inc.
กรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการบริหาร
Ayala Corporation
กรรมการ AC Energy Holding Inc.
กรรมการ AC Infrastructure Holding Corp.
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Manila Water Company Inc.
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Globe Telecom Inc.

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

10. นายฮุย เว็ง ชอง
อายุ 65 ปี

•
•
•
•

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

ต�ำแหน่งในบริษัท

27 กรกฎาคม 2560

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
2 ปี 5 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2552 - 2553
2549 - 2552

กรรมการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California
สหรัฐอเมริกา

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2553 - 2555
		

CEO International /Singapore
Telecommunications Ltd.
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

12. นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
11. นายเอนก พนาอภิชน
อายุ 54 ปี

• กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการบริหาร
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

28 มีนาคม 2562

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DAP) รุ่น 111/2551

51

อายุ 43 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร

• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่		

2562 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
กรรมการ บมจ. ไทยคม
กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
		

ประธานกรรมการ บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง
กรรมการ บจก. อินทัช มีเดีย
กรรมการ บจก. ทัชทีวี
กรรมการ บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี
กรรมการ บจก. ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์
แอนด์ เซอร์วิส

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

1 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท Management Science and Engineering
Stanford University, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�ำงาน

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 257/2561
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) 113/2557
(สัมมนาดีลอยท์ 2562 เรื่อง การน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไปใช้ ในทางปฎิบัติ จ�ำนวนชั่วโมง CDP : 7 ชั่วโมง)

2561 - ปัจจุบัน
		
2560 - 2561
		

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

13. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อายุ 59 ปี 		

14. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุตธิ รรม

• หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร

• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่		

อายุ 49 ปี

1 ตุลาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
University of Michigan at Ann Arbor, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Capital Market Academy
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
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รายงานทางการเงิน

ประสบการณ์ท�ำงาน
2559 - ปัจจุบัน
		
2556 - 2559
		
		
2554 - 2558
		
2549 - 2556
		

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์
และองค์กร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานปฏิบัติการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการบริษัท
ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน

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

2561 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
		
2558 - ปัจจุบัน
		
2556 - 2558
		
2554 - 2556
		
2550 - 2554
		
2547 - 2550
		

กรรมการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
กลุ่มอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ
บมจ. แม็คกรุ๊ป
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล
บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจ. เซ็นทรัล วัตสัน (ประเทศไทย)
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจ. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

กรรมการและผู้บริหาร

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

15. นายชวิน ชัยวัชราภรณ์

16. นางสุวิมล กุลาเลิศ

17. นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร

18. นายเตชะหัทย์ เหมะกุล

• เลขานุการบริษัท

• หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

• หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์
และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

• หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

อายุ 47 ปี 		

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่

3 มกราคม 2556

อายุ 59 ปี 		

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่

1 มกราคม 2542

สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
0.0012
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ท�ำงาน
2556 - ปัจจุบัน
		
2553 - 2556
		
2546 - 2553

เลขานุการบริษัท
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผูอ้ ำ� นวยการสานักกฎหมาย
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
Associate บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยม

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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• ปริญญาโท MBA Track Management Information System,
Oklahoma City University, สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทาง วิชาชีพ

• Certified Public Accountant (2528)
• Certified Internal Auditor (2543)
• Certified Risk Management Assurance (2556)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 136/2553

ประสบการณ์ท�ำงาน

2542 - ปัจจุบัน
		
2542 - ปัจจุบัน
		
		
		
2552 - ปัจจุบัน
		

หัวหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
วิทยากรด้านตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์พิเศษด้านตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

อายุ 44 ปี 		

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่

อายุ 45 ปี 		

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่

1 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
0.0003
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
• ปริญญาโท Technology Management,
Washington State University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้น (%)		
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประสบการณ์ท�ำงาน

1 มกราคม 2558

หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ าน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ าน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผู้อ�ำนวยการสานักนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผูจ้ ดั การฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

• หลักสูตร Risk Management Program 2019
(สัมมนาดีลอยท์ 2562 เรื่อง นักบัญชีในอนาคต คุณพร้อมแล้ว
หรือยัง จ�ำนวนชั่วโมง CDP : 3.30 ชั่วโมง
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการท�ำความเข้าใจหลักการพื้นฐาน
ของมาตรฐานการารายงานการเงิน TFRS9 จ�ำนวนชั่วโมง CDP
: 7 ชั่วโมง)

ประสบการณ์ท�ำงาน

2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี
		
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ธุรกิจของเรา

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย ประจำ�ปี 2562
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ADVANC
หุน้ สามัญ (หุน้ )
ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ (หน่วย)

1. นายกานต์ ตระกูลฮุน
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายแอเลน ลิว ยง เคียง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายเฆราร์โด ซี บลาซา จูเนียร์
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายเอนก พนาอภิชน 1)
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายฮุย เว็ง ชอง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15. นายเตชะหัทย์ เหมะกุล 2)
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

-

-

-

-

AWN
หุน้ สามัญ (หุน้ )

31/12/
2561
2,000 2,000
80,126 87,390 220,540 219,652
3,863 151,654 147,792
4,246 77,500 73,254
-

DPC
หุน้ สามัญ (หุน้ )

ADC
หุน้ สามัญ (หุน้ )

ACC
หุน้ สามัญ (หุน้ )

AMP
หุน้ สามัญ (หุน้ )

AMC
หุน้ สามัญ (หุน้ )

SBN
หุน้ สามัญ (หุน้ )

AIN
หุน้ สามัญ (หุน้ )

WDS
หุน้ สามัญ (หุน้ )

MMT
หุน้ สามัญ (หุน้ )

FXL
หุน้ สามัญ (หุน้ )

ABN
หุน้ สามัญ (หุน้ )

ADD
หุน้ สามัญ (หุน้ )

CSL
หุน้ สามัญ (หุน้ )

TMC
หุน้ สามัญ (หุน้ )

YPC
หุน้ สามัญ (หุน้ )

ADV
หุน้ สามัญ (หุน้ )

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

31/12/
2561
-

31/12/
2562
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ:
1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 28 มีนาคม 2562 แทนนายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ที่ขอลาออกจาตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
2) หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี
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รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การประกอบด้ ว ย
กรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธาน
คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย และ คุณ จีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ
ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดย
กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนตามกฎบัตร โดยมีสาระส�ำคัญ
ของการปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
และการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้มสี ว่ นในการสร้างความตระหนักของพนักงาน
ในการปฏิ บั ติต ามประมวลจริยธรรมธุร กิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ โดยผ่ า นคลิ ป วิดี โ อและสื่ อ
ต่างๆ คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
โดยคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2562
คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการได้พิจารณาเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษทั ในหมวดประมวลจริยธรรมธุรกิจในประเด็นที่
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เกีย่ วกับการแจ้งให้ผ้ทู มี่ อี ำ� นาจของบริษัททราบเป็นลายลักษณ์
อักษรถึงการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของผู้บริหารในองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�ำไร รวมถึงการแก้ ไขปรับปรุงข้อก�ำหนดบาง
ประการในเรื่องการท�ำธุรกิจของพนักงานกับบริษัทให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็น
ชอบให้แก้ ไขนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยก�ำหนดบทบาท
หน้าทีข่ องคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจให้เป็นผูน้ ำ� หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ติ ามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบตั ใิ ช้ รวมทัง้
การประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชนไปยังพนักงานและคู่ค้า
คู่ธุรกิจของบริษัทด้วย
2. ด้านการก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
และการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการได้กำ� หนดเป็นนโยบายเพื่อการสรรหากรรมการ
ว่าในการสรรหากรรมการอิสระแต่ละครั้ง คณะกรรมการ จะ
พิจารณาสุภาพสตรีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมด้วย นอกเหนือจาก
การพิจารณาความหลากหลายในคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์อนื่
ที่สามารถส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ในการสรรหากรรมการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
เพื่อ น� ำ รวมกั บ รายชื่ อ บุ ค คลที่ เ หมาะสมจากแหล่ ง อื่ น ก่ อ น
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึง
ตารางคุณสมบัตแิ ละทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการ (Board
Skill Matrix) ก่อนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�
และกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกานต์ ตระกูลฮุน
ประธาน คุณแอเลน ลิว ยง เคียง และคุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา
จูเนียร์ กรรมการ

ค่าตอบแทนของพนักงาน
พิจารณาและเห็นชอบภาพรวมของการจ่ายค่าตอบแทนของ
พนักงาน โดยพิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท
ชัน้ น�ำอืน่ ทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกันหรือในอุตสาหกรรมการเดียวกัน

ในปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนด
ค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนตามกฎบัตร โดยมีสาระส�ำคัญ
ของการปฎิบัติหน้าที่ในปี 2562 ดังต่อไปนี้

2. ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
(Leadership Development)
คณะกรรมการผลักดันการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหารบริษทั
เพื่อน�ำพาธุรกิจโทรคมนาคมของบริษทั ทีก่ ำ� ลังเผชิญสภาพการ
แข่งขันทีส่ งู ขึ้นและการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วไปสู่ความส�ำเร็จ โดยคณะกรรมการ
ได้อนุมัติการเข้าร่วมโครงการส�ำคัญหลายโครงการ เพื่อให้
พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้จากสถาบันการ
ศึกษาและวิจัยระดับโลก เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการบริหาร
จัดการและเตรียมความพร้อมองค์กรและทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ อย่างสม�่ำเสมอ

1. ด้านการพิจารณานโยบายค่าตอบแทน
(Compensation)
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาและเห็นชอบนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง โดยพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้ ริหารให้อยูใ่ นระดับทีเ่ ทียบเคียงได้กบั บริษทั
จดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกันและบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มี
คุณภาพไว้กับบริษัท
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3. ด้านการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหาร
(Executive Succession Plan)
คณะกรรมการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับต�ำแหน่งประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายงานของ
บริษัทที่คาดว่าจะว่างลงในอนาคต โดยได้พิจารณาวางแผน
สืบทอดต�ำแหน่งในทุกมิติ เป็นไปด้วยความรอบคอบและโปร่งใส
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)
ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
และก�ำหนดค่าตอบแทน
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ธุรกิจของเรา

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการพัฒนาความเปนผูนำ
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา
และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการพัฒนาสูความยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกับความเสี่ยง

หัวหนาคณะผูบร�หาร
ดานทรัพยากรบุคคล
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
นางสุว�มล กุลาเลิศ

ประธานกรรมการบร�หาร
นายแอเลน ลิว ยง เคียง

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค

หัวหนาคณะผูบร�หาร
ดานธุรกิจสัมพันธและองคกร
นายว�รวัฒน เกียรติพงษถาวร

สายงานบร�หาร
กลุมลูกคาทั่วไป
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สายงานบร�หาร
กลุมลูกคาองคกร

หัวหนาคณะผูบร�หาร
ดานการเง�น
นายธีร สีอัมพรโรจน

สายงาน
เทคโนโลยี

กรรมการอำนวยการ /
หัวหนาคณะบร�หารดานปฏิบัติการ
นายฮ�ย เว็ง ชอง

หนวยธุรกิจ
พัฒนาโซลูชั่น

หนวยธุรกิจ
พัฒนาธุรกิจใหม

หนวยธุรกิจบร�หารลูกคา
และการบร�การ

สายงานปฏิบัติการ
สวนภูมิภาค

ฝายงานบร�หารธุรกิจ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำ�กับความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ

-

-

ประธานและกรรมการอิสระ

-

-

นายสมประสงค์ บุญยะชัย 1)

กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

-

-

กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

นายประสัณห์ เชื้อพานิช 2)

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

-

-

ประธานและกรรมการอิสระ

-

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ประธานและกรรมการอิสระ

-

-

-

นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง 1) 2)

กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

-

-

นายแอเลน ลิว ยง เคียง 1)

กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

-

กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

ประธานและกรรมการ
ที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 2)

กรรมการอิสระ

ประธานและกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

-

-

-

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ 1) 2)

กรรมการอิสระ

-

-

กรรมการอิสระ

-

กรรมการอิสระ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 1)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายฮุย เว็ง ชอง 1)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

-

นายเอนก พนาอภิชน

กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร

-

-

-

-

นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร

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

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูลสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่จัดประชุม1)
รายชื่อ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำ�กับความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

นายกานต์ ตระกูลฮุน

9/9

-

-

6/6

-

-

นายสมประสงค์ บุญยะชัย 3)

9/9

-

-

3/3

3/4

-

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

7/9

16/16

-

-

4/4

-

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

9/9

16/16

7/7

-

-

-

นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง

8/9

-

7/7

-

-

-

นายแอเลน ลิว ยง เคียง

5/9

-

-

6/6

-

11/11

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

9/9

16/16

7/7

-

-

-

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์

8/9

-

-

3/3

0/1

10/11

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์

9/9

-

-

-

4/4

11/11

นายฮุย เว็ง ชอง

9/9

-

-

-

-

-

นายเอนก พนาอภิชน 2)

5/5

-

-

-

-

11/11

หมายเหตุ:
1) จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม นับรวมถึงเข้าร่วมด้วยการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์และผ่านวิดีโอ
2) นายเอนก พนาอภิชน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร วันที่ 21 มกราคม 2562 และกรรมการบริษัทวันที่ 28 มีนาคม 2562
3) นายนายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทนแทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนแทนนายเฆราร์โด ซี. บลาซา จูเนียร์
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ นายฮุย
เว็ง ชอง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั เป็นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ โดยรวมมิใช่เป็นตัวแทน
ผูถ้ อื หุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ และก�ำหนดนโยบายให้มจี ำ� นวนกรรมการ
ที่เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มีอำ� นาจควบคุม (Controlling shareholders) โดยมีขอบเขต
หน้าที่ดังนี้
1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด�ำเนินงานของบริษทั
และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า
สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. พิจ ารณาอนุ มั ติ ร ายการที่ ส� ำ คั ญ เช่ น โครงการลงทุ น
ธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการด�ำเนินการใดๆ ที่
กฎหมายก�ำหนด
4. พิจารณาอนุมตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการทีเ่ กีย่ ว
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

โยงกันของบริษทั และบริษทั ย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
5. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับ
สูงอย่างสม�่ำเสมอ และก�ำหนดค่าตอบแทน
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. ด�ำเนินการให้ฝา่ ยบริหารจัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทาง
การเงิน และการสอบบัญชีทเี่ ชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหาร
จัดการความเสีย่ ง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริษัท
9. ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั และประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
11. รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของตนในการจั ด ท� ำ รายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ ใน
รายงานประจ�ำปี และครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญๆ ตามนโยบาย
เรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอ�ำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั สงวนสิทธิเรื่องทีม่ คี วามส�ำคัญไว้เป็นอ�ำนาจ
อนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั เพื่อรักษาประโยชน์สงู สุดต่อเอ
ไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี
- ค่าใช้จา่ ยฝ่ายทุน และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กินกว่าวงเงินทีค่ ณะกรรมการ
ชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้
- การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายเงินลงทุน
- นโยบายที่ส�ำคัญ
- การตกลงเข้าท�ำสัญญาที่ส�ำคัญ
- การฟ้องร้อง และด�ำเนินคดีที่ส�ำคัญ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั
ให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติ
ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของเอไอ
เอส ทั้งนี้ ในการก�ำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินในทางธุรกิจ และปฏิบตั ใิ นสิ่งทีต่ นเองเชือ่ อย่างมีเหตุผลว่า
จะเป็นประโยชน์สงู สุดต่อเอไอเอสและผูถ้ อื หุน้ ขณะทีฝ่ า่ ยบริหาร
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการน�ำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของเอไอเอสไป
ปฏิบตั ใิ ห้ประสบความส�ำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจ�ำ
วันและธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการ
อิสระ และไม่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
การแบ่งแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะ
สม โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ที่เหมาะสม
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บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• เป็นผู้นำ�ของคณะกรรมการบริษัท
• ทำ�หน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การ
ประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
• ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทกำ�หนด
วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
• สนันสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒ
ธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• สนันสนุนให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความเห็นในประเด็น
ต่างๆ ระหว่างการประชุม
• เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเสริม
สร้างความสัมพันธ์อันดี

• กำ�หนดและจัดทำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบ
ประมาณและตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีเสนอให้ คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้า
เปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ�
• บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัย
ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจของบริษัท
• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
• เสริมสร้างศักยภาพและรักษาทีมผู้บริหารที่มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท
อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนระบุและสรรหาบุคคลที่มีความ
สามารถ เพื่อให้การสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล
• ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคณะ
กรรมการบริษัท

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่กฎหมายก�ำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งเสนอ
ขออนุมัติการแต่งตั้ง เลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และก�ำหนดค่า
ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึง
พิจารณาตัดสินใจในกรณีทฝี่ า่ ยจัดการและผูส้ อบบัญชีมคี วาม
เห็นไม่ตรงกันเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน หรือมีขอ้ จ�ำกัดในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี
3. ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มิใช่
การสอบบัญชีจากส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
5. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดี
ความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ประชุม
กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วม เพื่อสอบทานถึงข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี การปฏิบัติงานของหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชี
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7. จัดให้มกี ารสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายใน
โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุก 5 ปี (Independent Quality Assessment Review)
8. สอบทานให้บริษทั มีระบบบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั
ในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม โดยด�ำเนิน
การดังต่อไปนี้
(ก) กลัน่ กรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
(Enterprise Risk Management Framework) ที่ส�ำคัญ
ได้แก่ นโยบาย ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Risk Capacity) และช่วง
ความเบีย่ งเบนของผลการปฏิบตั งิ านทีย่ อมรับได้ (Tolerance)
รวมถึงแนวทางการบริหารความเสีย่ งในภาพรวม ตลอดจน
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) ก่อนน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษัท
(ข) กลั่นกรองและให้ค�ำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการ
ก�ำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม ให้มีการประเมิน ติดตาม
และรายงานความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่
เหมาะสม โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ
(ค) ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการน�ำความเสี่ยงไป
บริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
ถาวร โดยการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานและความเสี่ยง
ของบริษัทสอดคล้องกัน รวมทั้งให้พิจารณาความเสี่ยงต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
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9. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบายการให้ขอ้ มูลการทุจริต
การกระท�ำผิด และ การคุม้ ครองผู้ให้ขอ้ มูล และพิจารณาข้อร้อง
เรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส
อีกทัง้ เป็นช่องทางหนึง่ ของบริษทั ในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตาม
นโยบายการให้ขอ้ มูลการทุจริต การกระท�ำผิด และ การคุม้ ครอง
ผู้ ให้ข้อมูล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดท�ำและ
ปรับปรุงแก้ ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�ำผิด
และการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล
12. ก�ำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบน
และการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามภาระหน้าที่
ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ก�ำหนดไว้
13. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความ
เสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดัง
กล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสี่ยงและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
และประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งโดยภาพรวมของ
บริษัท

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความ
เสีย่ ง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสี่ยงแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสีย่ งได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภาย
ใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
14. ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบ
บัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ
หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทได้กระท�ำ
ความผิดตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
รายงานผลการตรวจสอบในเบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชี
ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
15. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ำกับความเสีย่ ง และเสนอข้อเสนอแนะทีจ่ ำ� เป็นให้คณะกรรมการ
บริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง หากพบหรือมีขอ้

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง รายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายใน
เวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญ
ในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี าร
ปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบและ
ก�ำกับความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ
การกระท�ำนัน้ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง มีอ�ำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
17. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือ
เชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือ
ค�ำแนะน�ำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจ�ำเป็น
18. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ำกับความเสีย่ ง ด้วยตนเองทัง้ ในภาพรวมเป็นรายคณะ
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และรายบุคคลเป็นประจ�ำทุกปี
19. พิจารณาสอบทานของกฎบัตรนี้เป็นประจ�ำทุกปีและเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหาก
มีความจ�ำเป็น
20. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้ �ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดค่าตอบแทนทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสม ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่
ตัวเงิน ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษทั ในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยรวม
2. จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการด�ำเนินงานของบริษัท
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจ�ำปีตาม
ผลตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านและพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�ำปี
4. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long
Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฎิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและอนุมตั ผิ ลการประเมินการปฏิบตั งิ านเพื่อก�ำหนด
เงินโบนัสประจ�ำปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี และค่าตอบแทน
ระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
6. พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินโบนัสประจ�ำปีให้กบั กรรมการ
ของบริษัท
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7. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล
และวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี
8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ประเมินและก�ำหนด
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้ง
ผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกปี
9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดท�ำนโยบาย
แผนการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
10. ท�ำหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
11. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความ
เห็นหรือค�ำแนะน�ำตามความจ�ำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
12. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้ ำ� และก�ำหนดค่าตอบแทน
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้ค�ำชี้แจงตอบ
ค�ำถามใดๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลง
14. รายงานผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบเป็นประจ�ำ รวมทัง้ ประเด็นส�ำคัญต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทควรได้รับทราบ
15. มีอำ� นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้อง
ของบริษทั มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
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16. ด�ำเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอ�ำนาจและความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป
คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษทั พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั
ทุกๆ ปี รวมทัง้ เสนอปรับปรุงแก้ ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา
บุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการด�ำเนินงาน และงบ
ประมาณทีเ่ พียงพอ ตลอดจนการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
สูค่ วามยัง่ ยืน เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
2. เสนอประเด็นส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั อันเกีย่ วเนือ่ งกับ
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
3. สอบทานผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเกี่ยว
เนื่องกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
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5. รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสูค่ วาม
ยัง่ ยืน เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
7. การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
1. ก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ
และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ
2. บริห ารการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ใดๆ ของบริษั ท ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ ได้วางไว้
3. ก�ำกับและติดตามผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั
และรายงานผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและ
จ�ำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและ
การบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยว
กับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ�ำนาจที่ ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ด�ำเนิน
การไว้แล้ว
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8. คณะกรรมการบริห ารอาจมอบอ� ำ นาจช่ ว งให้ ผู้ บ ริห าร
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการในเรื่องใด
เรื่องหนึง่ หรือหลายเรื่องตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณา
เห็นสมควรได้ การอนุมตั ริ ายการของคณะกรรมการบริหารและ/
หรือการมอบอ�ำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยว
โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
รายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่ก�ำหนดใน
ข้อบังคับของบริษัท และตามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
และหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความ
เห็นหรือค�ำแนะน�ำตามความจ�ำเป็น
10. มีอำ� นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้อง
ของบริษทั มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามที่จ�ำเป็น
11. รายงานผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญของคณะกรรมการบริหาร
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาสในวาระ
การรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองและประเมินความเพียง
พอของกฎบัตรเป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ อาจท�ำพร้อมกับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำกับดูแลกิจการ
13. ด�ำเนินการอื่นๆ ใด หรือตามอ�ำนาจและความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป
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กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ผู้บริหาร
นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เอไอเอสก�ำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
นายฮุย เว็ง ชอง
นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้อ�ำนวยการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการ
สรรหา คัดเลือก บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม และเสนอให้คณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ หรือเสนอขออนุมตั แิ ต่งตัง้ ต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการพิจารณาองค์
ประกอบความเหมาะรวมประกอบด้วยคุณสมบัตขิ องกรรมการ
ทั้งปัจจุบันและอนาคต, ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และ
ประสบการณ์, ประวัตกิ ารกระท�ำผิดทางกฎหมาย, องค์ประกอบ
ของความเป็นอิสระ, ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ, และองค์ประกอบ
โดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดท�ำเป็นตาราง
Board Skill Matrix เพื่อก�ำหนดเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการที่
ต้องการเป็นประจ�ำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำกับดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย
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จากที่มาในการการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการ
บริษทั , การเสนอชือ่ บุคคลโดยผูถ้ อื หุน้ , บริษทั ทีป่ รึกษาภายนอก,
และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย เป็นต้น
3. ในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ
หนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการจะพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ซึง่ รวมถึง ผลการปฏิบตั งิ าน ประวัตกิ ารเข้าร่วมและ
การมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษทั โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณา
ถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อ
ก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและ
ชัดเจน และด�ำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับ
ดูแลกิจการ โดยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกตัง้ กรรมการในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื คือ หนึง่
หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือก
ตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้
แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ ได้รบั
การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้
ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
กรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเนือ่ งจากสาเหตุอนื่ นอกจากการ
ครบวาระออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของ
กรรมการทีพ
่ น้ จากต�ำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคล
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เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

พร้อมน�ำความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปด�ำเนินการปรับปรุง
แผนสืบทอดต�ำแหน่งต่อไป

ทั้งนี้ เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอไอเอส
โดยในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้ ำ� และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผูพ
้ ิจารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมทัง้ จากภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession
Plan) โดยมีหลักในการพิจาณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกองค์กร และอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ
เพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว
แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)
รองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกงานขึ้นไป โดยมีการ
ระบุผู้ที่จะท�ำหน้าที่แทน พร้อมทั้งจัดให้มีกระบวนการพัฒนา
บุคลากรในล�ำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการ
ขึ้นไปด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวด้วย
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการพัฒนาความ
เป็นผูน้ ำ� และก�ำหนดค่าตอบแทนได้นำ� เสนอแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับบริษัท ก�ำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสาม
ส่วนไม่พอดี ให้ออกจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดย
กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
และกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้า
มาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อีกได้  
2. กรณีทตี ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเนือ่ งจากสาเหตุอนื่ นอกจาก
การครบวาระออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
กรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง
1. คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการทีพ
่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระมีสทิ ธิ
ได้รบั เลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทัง้ นี้ ส�ำหรับผูท้ ี่ ได้ดำ� รงต�ำแหน่งมา
แล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษทั
จะทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนัน้ เป็นประจ�ำทุกปี
2. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยจะมีผลตัง้ แต่วนั ทีใ่ บลา
ออกมาถึงที่บริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนกรรมการทีล่ าออก ก�ำหนดให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีม่ าปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
และคณะกรรมการบริษทั จะต้องแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและ
ก�ำกับความเสีย่ งให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีก่ รรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงคนนั้นลาออก
ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงพ้นจาก
ต�ำแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยงที่พ้นจากต�ำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการ
ในต�ำแหน่งเพียงเท่าที่จ�ำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
1. ให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งตามวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ซึ่งพ้น
จากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
2. นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ
พ้นจากต�ำแหน่งเมือ่ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการ
ชุดย่อย หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร
เอไอเอสมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ โดย
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่า
ตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้ และจะค�ำนึงถึงความเป็นธรรม
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และเหมาะสมส�ำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการและผูบ้ ริหาร
แต่ละท่าน
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมทั้ง
ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่
มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการ
พิจารณานอกจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่กล่าวไว้ข้าง
ต้นแล้ว จะมีการน�ำผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดท�ำ
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะ
กรรมการพัฒนาความเป็นผูน้ ำ� และก�ำหนดค่าตอบแทนจะน�ำเข้า
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินส�ำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 6 ราย รวมจ�ำนวนเงิน
27.28 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
แต่ละท่าน และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายค่า
ตอบแทนและกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทั้งนี้
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทใช้หลักเกณฑ์เดิม
ตัง้ แต่ปี 2558 และค่าตอบแทนทีจ่ ดั สรรอยูภ่ ายในกรอบของวงเงิน
อันประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
67

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจ�ำปี 2562

กรรมการ

ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัส

คณะกรรมการ
• ประธานกรรมการบริษัท

300,000

x

P

• กรรมการ

75,000

25,000

P

คณะกรรมการตรวจสอบและกำ�กับความเสี่ยง
/คณะกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการ

25,000

25,000

P

x

25,000

P

10,000

25,000

P

x

25,000

P

• กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

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

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา
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กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 6 ราย ในปี 2562 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง

นายกานต์ ตระกูลฮุน

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน

นายสมประสงค์ บุณยะชัย

• รองประธานกรรมการ
• กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

โบนัส
(บาท)

ค่าตอบแทนอื่นๆ2)

3,600,000

-

3,160,000

-

900,000

375,000

2,253,600

4,030

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกำ�กับความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ

1,200,000

800,000

3,160,000

10,075

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
• กรรมการตรวจสอบกำ�กับความเสี่ยง

1,020,000

800,000

2,299,000

10,075

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
• กรรมการตรวจสอบกำ�กับความเสี่ยง

1,020,000

675,000

2,299,000

10,075

นายเฆราร์ โด ซี อบลาซา จูเนียร์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการบริหาร

900,000

525,000

2,263,600

-

8,640,000

3,175,000

15,435,200

34,255

รวม 1)

หมายเหตุ:
1) ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฎตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2562 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2562 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้วย
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งกรรมการได้รับจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้
ตอบแทนความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
และตอบแทนผลงานทีผ่ บู้ ริหารได้สร้างให้กบั บริษทั และตามที่ ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพัฒนา
ความเป็นผูน้ ำ� และก�ำหนดค่าตอบแทนได้ทำ� การทบทวนและอนุมตั ิ
นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกปี โดยการก�ำหนด
ระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้
• การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ ในกลุ่มธุรกิจที่
เกีย่ วข้อง เพื่อท�ำให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริษทั สามารถทีจ่ ะดึงดูด
และรักษาพนักงานทีด่ ี มีฝมี อื ให้มาท�ำงาน และอยูส่ ร้างผลงาน
ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
• การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติ
งานอย่างมีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผล
ตอบแทนระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน
• • ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผล
ส�ำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท
• การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน (Balanced Scorecard) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตัวชีว้ ดั ทางด้านผลตอบแทนทางการเงิน ด้าน
การบริหารจัดการลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้าน
การเรียนรู้และเติบโต
การบริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของผู้ถือหุ้น
• การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
แผนการด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
• การสร้างความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความส�ำเร็จที่ตั้งขึ้น มีความ
เหมาะสมกับขีดความสามารถในการด�ำเนินงานของบริษัท
เป้าหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
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ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ดังนี้

คาตอบแทนผลประโยชนแบบคงที่
เง�นเดือน

ผลประโยชน

คาตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน
โบนัสตามผลงาน

คาตอบแทนระยะยาว

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

เงินเดือน
ระดับของค่าตอบแทนที่ ได้รบั เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตามต�ำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความช�ำนาญเฉพาะตัว
บุคคล ซึ่งท�ำการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการ
ทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน
ผลประโยชน์อื่นและผลประโยชน์พิเศษ
วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์
พิเศษ คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และ
ช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสพปัญหาด้านสุขภาพ
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ แผนประกัน
สุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาด
แรงงาน และตามที่กฎหมายก�ำหนด
โบนัสตามผลงาน
เป็นรางวัลตอบแทนทีแ่ ปรผันตามความส�ำเร็จของผลงานในระยะ
สั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจ�ำปีที่ ได้ก�ำหนดไว้ โดยเทียบเคียง
กับค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เงินโบนัสตาม
ผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ (KPI) ประจ�ำปี ซึ่งเป็น
ผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน�้ำหนักตาม
ความส�ำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติ
งานโดยรวมของบริษัท และของพนักงานรายบุคคล
ค่าตอบแทนระยะยาว
ค่าตอบแทนระยะยาว เป็นรูปแบบค่าตอบแทนทีส่ ง่ เสริมการสร้าง
การเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและสร้างมูลค่าแก่ผถู้ อื หุน้ รวม
ถึงเป็นการรักษาต�ำแหน่งผู้บริหารที่ส�ำคัญโดยเน้นให้เกิดผล
ประกอบการที่ดีของบริษัทและมีการตัดสินใจทางธุรกิจที่ค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ การให้ผลตอบแทนจะพิจารณาจาก
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มูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษทั (Economic Profit) มูลค่าผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในเชิงมูลค่ารวม (Absolute
total shareholder return) และมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบ (Relative total shareholder return)การค�ำนวณ
ผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานในกรอบเวลา 3 ปี และทยอยจ่ายผลตอบแทนออกไปอีก 3 ปี
ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนอาจมีการเรียกคืนหรืองดจ่าย (Clawback policy) ในกรณีที่มีการกระท�ำผิดทาง
วินัยการลาออกหรือการเลิกจ้าง
การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

CEO

ผู้บริหาร

พนักงานทุกคน

รูปแบบการจ่าย

จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการค่าตอบแทน

เงินเดือน
(Base Salary)

P

P

P

เงินสด
แก่พนักงานทุกคน

จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามตำ�แหน่งงาน

ผลประโยชน์
(benefits)

P

P

P

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ประกันภัยและประกันชีวิต

สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน

เงินโบนัสตามผลงาน
(Performance Bonus)

P

P

P

เงินสด
แก่พนักงานทุกคน

เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำ�เร็จของผลงานที่ ได้กำ�หนดไว้
ประจำ�แต่ละปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและหุ้น
(Value-Sharing Cash/Equity)

P

P

เงินสด แก่ผู้บริหาร

ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักมูลค่ารวม
ทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ถือหุ้น

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
แก่ผู้บริหาร

เพื่อเป็นแรงเสริมให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�ำนวน 4 ราย เท่ากับ 54.39 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสตาม
ผลงาน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ
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ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
บริษทั ได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ (Performance Share Plan) ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้บริหารเป็นจ�ำนวน 4 ครั้ง ในระหว่างปี 2556 – 2560 โดยผู้บริหารตามค�ำนิยามของส�ำนักงาน กลต.
ได้รับใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีรายชื่อและจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ ได้รับดังต่อไปนี้

ปี 2560

%

ปี 2559

%

ปี 2558

%

ปี 2557

%

ปี 2556

%

รวม

1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์

จำ�นวน

88,700

6.3

56,800

6.87

51,600

5.92

29,816

4.38

19,824

4.89

246,740

2. นางสาวสุนิธยา ชินวัตร

จำ�นวน

35,440

2.5

11,900

1.44

11,890

1.36

11,020

1.62

6,864

1.69

77,114

3. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร

จำ�นวน

44,300

3.1

30,200

3.65

30,174

3.46

27,116

3.99

19,864

4.90

151,654

4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

จำ�นวน

44,300

3.1

33,200

4.01

0

-

0

-

0

-

77,500

หมายเหตุ :
1) % เป็นสัดส่วนของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด
2) นางสาวสุนิธยา ชินวัตร ขอเกษียณอายุการท�ำงาน มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561
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บุคลากร
เลขานุการบริษัท คือ นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
เป็นที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการในการปฎิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของกรรมการ ประสานงานให้มกี ารปฎิบตั ติ ามมติ
คณะกรรมการ ตลอดจนปฎิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อ
บังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ส�ำหรับปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีการบันทึกค่าตอบแทนรวมของบุคลากร ประกอบด้วยเงิน
เดือนโบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวนทั้งสิ้น 7,023.4 ล้านบาท โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีพนักงานทัง้ สิ้น 12,701 คน (รวมพนักงานชัว่ คราว)
สามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้
สายงานหลัก

จำ�นวนพนักงาน

สายงานปฏิบัติการภูมิภาค

3,316

สายงานลูกค้าสัมพันธ์

3,056

สายงานเทคโลยีโครงข่ายและสารสนเทศ

2,328

หัวหน้าหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน คือ นางสาวนัฐยิ า
พัวพงศกร ซึง่ มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลในฐานะบริษทั จดทะเบียน
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวม
ทั้งกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด

สายงานลูกค้าทั่วไป

1,940

สายงานลูกค้าองค์กร

580

สายงานธุรกิจฟิกซ์บรอดแบรนด์

582

สายงานการเงิน

412

สายงานทรัพยากรบุคคล

227

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท
และหัวหน้าหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฎ
ตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่

100

สายงานอื่นๆ

160

รวม

12,701

บริษัทและบริษัทย่อย มีแนวทางการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั้งไทยและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเดินสายแนะน�ำองค์กร เปิดโอกาสให้
นักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางเข้ามาร่วมงานกับเอไอเอสเพื่อผลักดันแนวคิดและธุรกิจ
ใหม่ๆ และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ เอไอเอสให้ความส�ำคัญกับการวางแผนการเติบโตใน
สายอาชีพส�ำหรับกลุม่ บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยพนักงานจ�ำเป็นทีจ่ ะได้รบั ข้อแนะน�ำจากหัวหน้า
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งานและก�ำหนดเครื่องมือทีช่ ว่ ยพัฒนาบุคคลากรกลุม่ นัน้
เพื่อให้เข้ากับ “AIS career framework”
ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร เอไอเอสจัดให้มี เอไอเอส
อะคาเดมี่ หลักสูตรการเรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟ ไลน์
โดยมีกลยุทธ์การเรียนรู้ดังนี้ 1. จัดให้มีหลักสูตรหลาย
ชนิดเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาความสามารถที่ต้องการ
2. ก�ำหนดให้พนักงานมีแผนการพัฒนาตัวเอง 3. ก�ำหนด
แผนการพัฒนาผู้น�ำในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 4. จัดหลักสูตร
การอบรมในหลายช่องทาง 5. ก�ำหนดให้มีการประเมิน
ผลที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ ข้อมูล “การพัฒนาและดูแลบุคลากร
แบบองค์รวม” สามารถศึกษาได้จากรายงานการพัฒนา
ความยั่งยืนปี 2562
นอกจากนี้ เพื่อสร้างให้เกิดความเป็นธรรมในองค์กรโดย
เฉพาะระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั และบริษทั ย่อย
จัดให้มรี ะบบสือ่ สารภายในทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีชอ่ งทางเพียง
พอต่อการเข้าถึงของพนักงานทุกระดับ อาทิ การจัด
CEO ชิด & CHAT และการสือ่ สารผ่าน SMS อีเมล หรือ
ตัวแทน (People Champion) ของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น
อีกทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อยจัดให้มกี ารแจ้งการกระท�ำผิด
และทุจริตเพิ่มเติมผ่าน “นกหวีด ฮอตไลน์” หรือ แจ้งไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกระบวนการสอบสวนและ
การคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อส่งเสริม
วัฒธรรมองค์กรที่ดีและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ ใน
องค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมการสื่อสารภายในมี
ระบุไว้ ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2562
รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

การกำ�กับดูแลกิจการ
ความสำ�เร็จในปี 2562
• ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทดัชนีความยั่งยืนดาวน์
โจนส์ (DJSI) ทั้งในระดับโลก (DJSI World) และกลุ่มตลาด
เกิดใหม่ (DJSI emerging market)
• คะแนน Corporate Governance Report ระดับ “ดีเลิศ” จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดเี ด่น ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 8 จากงาน SET Awards 2019
• คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• ได้รบั คัดเลือกให้เป็นหนึง่ ใน “หุน้ ยัง่ ยืน” จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริษั ท ยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายเป็นขั้นพื้นฐาน และพัฒนาให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อ
ถือ และเป็นที่ยอมรับ ตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยม
ด้วยธรรมภิบาลและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนทัง้ ในระดับประเทศและ
ระดับสากล โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติ 5 หมวด
1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือุห้นและบทบาทต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย
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3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ
นอกจากนนี้ นโยบายก�ำกับดูแลกิจการยังจัดท�ำขึ้นตามแนวทาง
ของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท จดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) การก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGR)
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN
CG Scorecard) และดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) และมี
กระบวนการก�ำกับดูแล ดังนี้
• ก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
• อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
• บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอไอเอส
และบริษัทในเครือทุกแห่ง
• ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสรรหาและก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและคณะ
กรรมการบริษทั ได้พิจารณาทบทวนนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
ในหมวดประมวลจริยธรรมธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
โดยมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้

1. ก�ำหนดการแจ้งการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในองค์กรไม่
แสวงหาผลก�ำไรของผูบ้ ริหารให้แก่ผมู้ อี ำ� นาจของบริษทั รับทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
2. ประสานนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหาร
จัดการข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
ท่านสามารถศึกษานโยบายเพิ่มเติมได้ที่ http://advanc-th.
listedcompany.com ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา
หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษทั เป็นบุคคลทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� และวิสยั ทัศน์ ใน
การมุง่ มัน่ ให้กลุม่ เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดจิ ิทลั ที่ ได้รบั
การยอมรับสูงสุด โดยก�ำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
บริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการน�ำไปก�ำหนดเป็นกลยุทธ์และตั้ง
เป้าหมายในระยะยาว และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้า
เป็นประจ�ำทุกปี คณะกรรมการบริษทั ได้ตติ ตามดูแลให้มกี ารน�ำ
กลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทุกไตรมาส ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ตดิ ตามผลการด�ำเนินงาน
ของฝ่ายจัดการ โดยก�ำหนดให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงาน
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1 ราย

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้งทางด้าน
ประสบการณ์ท�ำงาน การศึกษา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นก�ำเนิด รวมถึงมี
สัดส่วนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ ไม่เป็นผูบ้ ริหารมากกว่ากึง่ หนึง่ ของ
กรรมการทัง้ หมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารงานที่ดี

45%
สัดสวน
กรรมการอิสระ

องคประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท
การเง�น

กฎหมาย

ทรัพยากรบุคคล

การตรวจสอบ

การขนสงสาธารณะ

กลยุทธและการปรับโครงสรางฯ การกำกับดูแลกิจการ

1
1
2
1

1
3
3
3

ธุรกิจสารทอัพ

3
5
9
4

ตลาดทุน

คอมพ�วเตอรสารสนเทศ

ธุรกิจคาปลีก

อ�ตสาหกรรมโทรคมนาคม

การบร�หารความเสี่ยง

สิ�งแวดลอม

ความยั่งยืน

นโยบายสาธารณะ
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กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการหญิง

และผลประกอบการของบริษทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและ
แผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ ในปี 2562
คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของ
บริษทั (Strategic direction) เพื่อให้สอดคล้องสภาวะการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไปและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

4
2
1
7

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

82%
สัดสวนกรรมการ
ที่ไมใชผูบร�หาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

3. ประธานกรรมการบริษัท คือ คุณกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการอิสระ
และไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงไม่มีความ
สัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน และมีการแบ่งแยกการด�ำรง
ต�ำแหน่งและอ�ำนาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
อย่างชัดเจนไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
เอไอเอสยังก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการ และสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินธุรกิจให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามราย
ละเอียดที่ปรากฎในหน้า 57 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทสนับสนุน
ให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันผ่านการสร้าง
วัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการท�ำงานร่วมกัน
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระได้กำ� หนดให้มคี วามเข้มข้นกว่าหลักเกณฑ์
ขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนด อาทิ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้น
ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
ข้อก�ำหนดเรื่องคุณสมบัตกิ รรมการอิสระศึกษาได้จาก http://advanc-th.
listedcompany.com ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล “นโยบายบรรษัทภิบาล
และเอกสารที่เกี่ยวกับบริษัท”
5. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกก�ำหนดไว้
ล่วงหน้า และส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้
กรรมการมีเวลาศึกษา ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
และได้ดำ� เนินการให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างมีอสิ ระ พร้อมทัง้ สนับสนุนให้ผู้
บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
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ทุกครัง้ ในขณะทีล่ งมตินน้ั กรรมการจะต้องอยูใ่ นทีป่ ระชุมสองใน
สามของจ�ำนวนกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม อีกทัง้ กรรมการท่าน
ใดที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในวาระการประชุมใด จะไม่
เข้าร่วมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว
เอไอเอสได้น�ำเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video
conference) และการพัฒนาช่องทางการส่งเอกสารการประชุม
ผ่านระบบ Board portal ที่มีความปลอดภัยสูง เข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประชุมและอ�ำนวยความสะดวกให้กรรมการ
ส�ำหรับในเดือนใดที่ไม่ได้มกี ารจัดประชุม ส่วนงานเลขานุการบริษทั
จะจัดส่งรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในเดือนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
6. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารได้
ประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยมีการอภิปรายประเด็นเกีย่ วกับการ
ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานในระยะกลางและการพัฒนาแผน
สืบทอดต�ำแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ ภายหลังการประชุมได้
มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงรับทราบ
7. กรรมการและผูบ้ ริหารมีการรายงานให้บริษทั ทราบส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเมื่อ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบ
การด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ทั้งนี้ ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะน�ำเสนอรายงานการ
เปลีย่ นแปลงส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

รับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งที่กรรมการหรือผู้บริหารได้
รายงานการมีส่วนได้เสียของตน
8. คณะกรรมการก�ำหนดให้มแี ผนการสืบทอดต�ำแหน่งของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ตัง้ แต่ระดับหัวหน้า
ฝ่ายงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริษทั จะสามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้หาก
ต�ำแหน่งส�ำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
พัฒนาความเป็นผูน้ ำ� และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้ ำ� หนดหลัก
เกณฑ์และจัดท�ำแผนการสืบทอดดังกล่าว และรายงานให้คณะ
กรรมการบริษทั ทราบ รวมทัง้ ให้มกี ารทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนั้ น ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลยั ง มี ก ารจั ด ท� ำ แผนและ
กลยุทธ์ ในบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลส�ำหรับบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง (Talent) และบุคลากรในต�ำแหน่งหรือบทบาทที่
มีความส�ำคัญต่อธุรกิจของบริษัท (Critical Roles) ด้วยราย
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง สามารถ
ศึกษาได้จากรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนหัวข้อ http://
sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/humancapital-development หน้า 42 - 43 และ 47
9. เอไอเอสมอบหมายให้สว่ นงานเลขานุการบริษทั เป็นตัวกลาง
ในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ หรือคณะ
กรรมการกับผู้ถือหุ้น และก�ำหนดให้ส่วนงานตรวจสอบภายใน
เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
กับฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม เอไอเอสไม่มกี ารปิดกัน้ การเข้าถึง
และติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการโดยตรง ซึ่ง
ที่ผ่านมา ได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ก่อน/หรือหลังการประชุม โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนดังกล่าว
จะต้องไม่เป็นการเข้าไปแทรกแซงการด�ำเนินธุรกิจปกติหรือก้าว
ล่วงขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างกัน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

10. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้ ำ� และก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา
นโยบายและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการก่อนน�ำ
เสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ โดยนโยบายและโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ระดับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันและ
บริษทั ทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน เป้าหมายและผลการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการรายบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 54
11. กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่จะได้รบั การปฐมนิเทศเพื่อรับ
ทราบข้อมูลทัว่ ไปและภาพรวมข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจทีส่ ำ� คัญและ
สรุปการด�ำเนินงานของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น บทบาทหน้าทีข่ องกรรมการ
ในบริษทั จดทะเบียน นโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของเอไอเอส
โดยผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้น�ำเสนอ
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ
คุณเอนก พนาอภิชน กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร และได้จัด
ปฐมนิเทศ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทให้
กรรมการใหม่ได้รับทราบ
12. เอไอเอสส่งเสริมให้กรรมการ เลขานุการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ให้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและใน
หลากหลายรูปแบบ โดยเอไอเอสจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด โดยในปี 2562 มีกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมที่
กรรมการเข้าร่วมดังนี้
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วัตถุประสงค์
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กรรมการและผู้บริหาร

ผู้ที่เข้าร่วม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ บริษัทคู่ค้า
ที่สำ�คัญในประเทศจีน

เพื่อให้กรรมการได้เรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้ม
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีระบบ 5G และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

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

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

เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงด้านข้อมูลส่วน
บุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

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

หลักสูตร Advanced Corporate Governance
Training จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทประเทศ
ฟิลิปปินส์

เพื่อให้กรรมการได้รับความรู้และหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี กฎเกณฑ์และระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่
ของกรรมการบริษัทในการนำ�การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ไปปฏิบัติ

กรรมการ ดังนี้
• คุณเฆราร์ โด ซี. อบลาซา จูเนียร์

สัมมนาดีลอยท์ 2562 เรื่อง การนำ�มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินไปใช้ ในทางปฏิบัติ จัดโดย
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ สอบบัญชี จำ�กัด
(จำ�นวนชั่วโมง CDP : 7 ชั่วโมง)

เพื่อพัฒนาความรู้ด้านบัญชี หลักการและผลกระทบ
ของมาตรฐานบัญชีที่มีในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ดังนี้
• คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์
• คุณเตชะหัทย์ เหมะกุล

สัมมนาดีลอยท์ 2562 เรื่อง นักบัญชีในอนาคต
คุณพร้อมแล้วหรือยัง จัดโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ
สอบบัญชี จำ�กัด (จำ�นวนชั่วโมง CDP : 3.30 ชั่วโมง)

เพื่อพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักบัญชี
หลักการและผลกระทบของมาตรฐานบัญชีที่มีในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ดังนี้
• คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์
• คุณเตชะหัทย์ เหมะกุล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องการ
ทำ�ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS9) (จำ�นวนชั่วโมง CDP : 7 ชั่วโมง)

เพื่อทำ�ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9) และผลกระทบ
ของมาตรฐานบัญชีที่มีในปัจจุบัน

หัวหน้าฝ่ายบัญชี
• คุณเตชะหัทย์ เหมะกุล

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

13. คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เป็นรายบุคคลและทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึง่ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ำกับความเสีย่ ง คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้ ำ� และ
ก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร
เป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2562 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผล
การปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาอิสระมือ
อาชีพจากภายนอก
ทัง้ นี้ หัวข้อการประเมินครอบคลุมในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติ
ของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การบริหาร
จัดการข้อมูล ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการตามกลยุทธ์และเป้าหมาย
การติดตามแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง การบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ขั้นตอนในการประเมิน
1) การตอบแบบสอบถาม (Questionnaires)
2) การสัมภาษณ์กรรมการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงเป็นราย
บุคคล (One-on-one interview)
3) ประเมินผลและวิเคราะห์ผลคะแนนและผลการสัมภาษณ์ และ
ให้ค�ำแนะน�ำและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาภายนอกเห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีค่ รบถ้วนตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละเป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีแล้ว ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจัดการจะน�ำข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงไป
ปฏิบัติต่อไป
หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
เอไอเอสเคารพสิทธิและให้ความเท่าเทียมกับผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้
สิทธิในการอนุมตั แิ ละรับเงินปันผลในอัตราการจ่ายต่อหุน้ ทีเ่ ท่า
เทียมกัน การให้สทิ ธิในการซือ้ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ทตี่ น
ถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไม่เข้าแทรกแซงธุรกรรมในตลาด ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ การให้สทิ ธิในการเสนอชือ่ แต่งตัง้ และถอดถอน
กรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีอสิ ระและก�ำหนดค่าสอบบัญชี
ประจ�ำปี การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ
และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจและอนุมัติธุรกรรมที่มี
นัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของเอไอเอส
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โดยนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว เอไอเอสยัง
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิของตน
และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ท�ำหน้าที่ในฐานะ
เจ้าของกิจการ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงานและการเข้าท�ำ
ธุรกรรมต่างๆ ข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�ำปี
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
บริษทั เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ได้หลากหลายช่องทางและทันเวลา
2. จัดตัง้ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ
สื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้ง ผู้ถือ
หุน้ รายย่อย และผูถ้ อื หุน้ สถาบัน สามารถสอบถามและเสนอแนะ
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานไปยังฝ่ายจัดการ รวมถึง
ให้ขอ้ มูลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุนของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ การเข้าร่วมกิจกรรมบริษทั จดทะเบียน
พบผู้ลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก
ไตรมาส เพื่อพบปะและน�ำเสนอผลประกอบการกับ ผูถ้ อื หุน้ ราย
ย่อย และเดินสายพบนักลงทุนสถาบันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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รายงานทางการเงิน

ซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และ
ป้องกันการน�ำข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนโยบาย
ฉบับนี้ ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (อินทัช) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
เอไอเอส
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดบุคคลที่มีต�ำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถ
ล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในได้มากกว่าพนักงานทั่วไป
(Designated person) ให้ถอื ว่าเป็นกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามสุม่ เสีย่ ง
จึงห้ามซือ้ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัช
ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�ำไตรมาส
และประจ�ำปี และช่วงเวลาอื่นที่จะก�ำหนดเป็นครั้งคราว รวมทั้ง
ให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์
ของเอไอเอสและอินทัชของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อส่วนงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance
Department) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3. จัดท�ำ “นโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน” เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
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กรรมการและผู้บริหาร

4. การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน

ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.

ประกาศผาน SET เปดใหผูถือหุนเสนอวาระ
และชื่อบุคคล เพ�่อคัดเลือกเปนกรรมการ

4.1 หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจัดท�ำขึ้น
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ สามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเอกสารประกอบการประชุมที่
เป็นค�ำชีแ้ จงเกีย่ วกับเอกสารและหลักฐานซึง่ ผูถ้ อื หุน้ จะต้องน�ำมา
ในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ เอไอเอสได้
จัดท�ำเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจ�ำแนกเป็นการมาด้วย
ตนเองและมอบฉันทะ และจ�ำแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล ข้อก�ำหนดเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องน�ำมาแสดง
เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อไม่ให้ ไปจ�ำกัดสิทธิ
หรือเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นจนเกินความจ�ำเป็น
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ก.พ.

62

มี.ค.

63

63

เม.ย.
63

27 ก.พ.

7 มี.ค.

5 เม.ย.

เผยแพรเอกสาร
เชิญประชุม (ลวงหนา 29 วัน)

สงเอกสารเชิญประชุม
(ลวงหนา 21 วัน)

เปดใหผูถือหุน
สงคำถามลวงหนา

28 มี.ค.

เผยแพร
รายงานการประชุม
(7วัน นับแตวันประชุม)

วันประชุมผูถือหุน
แจงมติที่ประชุมตอ SET

4.2 แต่งตัง้ กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชัย
และคุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และ คุณประสัณห์ เชื้อพานิช เพื่อเป็นผู้รับมอบ
อ�ำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
4.3 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับผู้
ถือหุน้ สถาบันและคัสโตเดียน เพื่ออ�ำนวยความสะดวก เนือ่ งจากกลุม่ บุคคล
ดังกล่าว มีปริมาณผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวนมาก โดย
หากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งส�ำเนาใบมอบฉันทะที่มี
ลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการ
ประชุมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลในภายหลัง

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

4.4 เอไอเอสใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการนับคะแนน
เพื่อความรวดเร็วและแม่นย�ำ และจัดให้มีการแบ่งจุดลงทะเบียน
ระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสถาบันแยก
ออกจากกัน โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร อากรแสตมป์ และ
ป้ายชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด รวมถึงจัดให้มกี าร
ประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อคุณภาพการจัดประชุม
เพื่อน�ำมาใช้ ในการพัฒนาในปีถัดไป
4.5 คณะกรรมการก�ำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2562
เวลา 14:00 น. ซึง่ ไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ เวลาในการประชุมมีความเหมาะสม ส�ำหรับสถานที่จัด
ประชุมที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
มีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่
หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นครบครัน
4.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุก
ชุด รวมถึงหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน และผูบ้ ริหารระดับ
สูงจากทุกสายงานหลัก เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ
ของผู้ถือหุ้น
4.7 ประธานกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมได้
ด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระและเรื่องที่ ได้ระบุไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุม โดยไม่มกี ารเพิ่มเติมและแก้ ไข พร้อมทัง้ จัดสรรเวลา
ส�ำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอก่อนการลงมติ
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4.8 เลขานุการบริษทั ในฐานะโฆษกของการประชุม ได้แจ้งจ�ำนวน
และสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ
ขั้นตอนและวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับ
คะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม
4.9 ในการลงคะแนนเสียง เอไอเอสได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนน
ส�ำหรับทุกวาระ และส�ำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการ
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษากฎหมายอิสระ
ให้ทำ� หน้าทีต่ รวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและ
ความน่าเชื่อถือ
4.10 ประธานที่ประชุมเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนและมติของ
ที่ประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งด
ออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่
เห็นด้วยกับมติดังกล่าว
4.11 เลขานุการบริษทั ได้จดั ท�ำรายงานการประชุม เพื่อน�ำส่งให้
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน หลังจาก
วันประชุม โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระส�ำคัญไว้อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม
มติที่ประชุม ประเด็นค�ำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและค�ำ
อธิบายของกรรมการ/ผู้บริหาร
5. เอไอเอสเปิดช่องทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถสอบถาม เสนอ
แนะความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้
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กรรมการและผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ

ช่องทาง

ส่วนงานเลขานุการบริษัท
และกำ�กับดูแลกิจการองค์กร

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

โดยส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการรายงานให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการรับทราบ และแจ้งผล
กลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย หากเป็นกรณีการกระท�ำผิดการทุจริต และการละเมิด
จริยธรรมในการด�ำเนินงาน จะน�ำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและคุ้มครองผู้ที่
แจ้งเบาะแสตามนโยบายการให้ขอ้ มูลการกระท�ำผิดและการทุจริต การสอบสวน
และการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล
ส�ำหรับเรื่องอื่นๆ เอไอเอสได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อเป็น
ตัวกลางระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ ท�ำหน้าที่
รับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนและองค์กรไม่
แสวงหาก�ำไร ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางและเป็น
กระบอกเสียงระหว่างบริษทั กับหน่วยงานก�ำกับดูแลทางด้านกิจการโทรคมนาคม
6. เอไอเอสตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า
พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม จึงก�ำหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยูร่ ว่ มกันอย่าง
ยัง่ ยืน ไว้ในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการ
บริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติ
และระบบการควบคุมภายในทีด่ ี รวมทัง้ นโยบายการต่อต้านการให้สนิ บนและการ
คอร์รปั ชัน่ เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชัน่ ในองค์กรและตอบสนองผลประโยชน์ที่
เป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย โดยรายละเอียดการด�ำเนินงานในปีทผี่ า่ นมา สามารถศึกษา
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รายงานทางการเงิน

เพิ่มเติมได้จากรายงานหมวดที่ 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ และ
รายงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
หมวด 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
1. เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และทีม่ ใิ ช่ทางการเงินแก่ผ้ถู ือหุ้นและผู้ลงทุน เช่น ข้อบังคับบริษทั
หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลงบ
การเงิน และบทวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน ฯลฯ อย่างถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฏ
ระเบียบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
เกี่ยวกับความเชื่อถือได้และซื่อตรงของเอไอเอส “นโยบายการ
เปิดเผยสารสนเทศ” ของเอไอเอส ให้มีความสอดรับกับบริบท
ของสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเอไอเอสยึด 3 หลักการในเปิดเผย
สารสนเทศ กล่าวคือ
1.1 การปฏิบตั ติ ามกฏหมายและกฏระเบียบเกีย่ วกับการเปิดเผย
สารสนเทศ
1.2 ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ
1.3 ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ
2. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ทีส่ ำ� คัญและเป็นประโยชน์
ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ผา่ นช่องทางต่างๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์ ทีต่ อ้ งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และ
สม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศทีเ่ ป็น
ความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บคุ คลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูล
สู่สาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎในหัวข้อ “ความสัมพันธ์กับผู้
ลงทุน” หน้า 87
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3. เอไอเอสก�ำหนดให้มชี ว่ งเวลางดติดต่อสือ่ สารกับนักวิเคราะห์
และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent
period) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศผลประกอบ
การในทุกไตรมาส และห้ามผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจ
เข้าถึงหรือล่วงรูข้ อ้ มูลภายในของบริษทั ซือ้ ขาย โอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษทั ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนทีบ่ ริษทั จะ
ประกาศผลประกอบการรายไตรมาสหรือผลประกอบการประจ�ำ
ปี และต้องจัดท�ำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ของ
ตน คูส่ มรส บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ และผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉัน
สามีภรรยา (คูส่ มรสที่ ไม่ได้จดทะเบียน) รวมถึงจัดท�ำรายงานทุก
ครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว ส่งให้
ส่วนงานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน 3 วันท�ำการ
4. คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” มาตั้งแต่
ปี 2551 เพื่อให้เอไอเอสมีขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นในการติดตามดูแลการมี
ส่วนได้เสียและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
กรรมการและผูบ้ ริหาร ซึง่ จะช่วยให้บริษทั กรรมการ และผูบ้ ริหาร
สามารถท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต
และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ
และผูบ้ ริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เมือ่ เข้าตกลงท�ำรายการใดๆ กับเอไอเอสและบริษทั ย่อย และจะไม่
สามารถให้ความเห็นและออกเสียงได้เมือ่ มีการพิจารณาการท�ำ
รายการดังกล่าว
5. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอส ถือเป็นแนว
ปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี
ภรรยา (คูส่ มรสที่ ไม่ได้จดทะเบียน) ไว้ในรายงานประจ�ำปีทกุ ครัง้
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6. ในการท�ำรายการระหว่างกัน เอไอเอสยึดถือหลักปฏิบัติ
ตามแนวทางของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและการเปิด
เผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติใช้ ได้อย่าง
ถูกต้อง การท�ำรายงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญเสมือนกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) รวมทั้ง
สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้อนุมัติ “นโยบายการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน” และ
มอบหมายให้สว่ นงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการสื่อสาร ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และเปิดเผยข้อมูล
เมือ่ มีการท�ำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิด
เผยข้อมูลไว้ในรายงานประจ�ำปี ดังรายละเอียดทีแ่ สดงไว้ในหน้า
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หมวด 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั เห็นถึงความส�ำคัญของการมีระบบควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่ งทีด่ เี ป็น
สิ่งจ�ำเป็นในการปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของ
บริษทั จึงได้กำ� หนดให้มนี โยบาย มาตรการ และหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการ
ตรวจสอบขยายขอบเขตการท�ำงานให้ครอบคลุมงานในด้านการ
บริหารความเสี่ยง โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น คณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ำกับความเสี่ยง โดย ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด
ได้ที่หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน” หน้า 92
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท
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ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของ
เอไอเอส ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัท
เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ตามสัดส่วนของการถือหุน้ เพื่อควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท
3. ก�ำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผูบ้ ริหาร และนโยบาย
ที่ก�ำหนดโดยเอไอเอส
4. พิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การ
เพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษทั รวมทัง้ นโยบายทีส่ ำ� คัญต่างๆ
5. ติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัทของเอไอเอส
6. ดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฏระเบียบที่
เกีย่ วข้องของหน่วยงานก�ำกับดูแล ได้แก่ การท�ำรายการระหว่าง
กัน การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดท�ำบัญชีและ
รายงานทางการเงินถูกต้องตามทีค่ วร ตามกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. การพิจารณาท�ำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของเอไอเอส ได้ก�ำหนด
ให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของเอ
ไอเอสทุกครั้ง
8. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า
มีการควบคุมภายในที่ก�ำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
บริษั ท ย่ อ ย เอไอเอสได้ ว ่ า จ้ า งผู ้ ส อบบั ญ ชี จ ากส� ำ นั ก งาน
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สอบบัญชีเดียวกันเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
ทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวม
ของเอไอเอส
10. สื่อสารจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการรับและให้
สินบนไปยังบริษัทย่อยและบริษัทกิจการร่วมค้า

และการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล” โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรม
ธุรกิจ สือ่ สารนโยบายให้ทกุ คนทุกฝ่ายรับทราบผ่านช่องทางและ
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อีเมล์ อินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ
และการรณรงค์ภายใน

(ก) ถ้า....ท�ำลงไปแล้วจะเกิดความเสียหายกับบริษัทหรือไม่
(ข) ถ้า....ท�ำลงไปแล้วคนอืน่ รูจ้ ะท�ำให้ฉนั ถูกมองในทางไม่ดหี รือไม่
(ค) ถ้า....ท�ำลงสิ่งนี้ ไปแล้วจะท�ำให้ฉนั ทุกข์ ใจหรือกังวลใจในภาย
หลังหรือไม่ หากพนักงานไม่แน่ใจแม้แต่ข้อเดียว ไม่ควรจะลงมือ
กระท�ำทั้งหมด

ทัง้ นี้ รายละเอียดของการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในบริษทั ย่อย ปรากฎตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1) เอกสารแนบ 2

การด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ในปี 2562 สรุปได้ดังนี้
1. ปรับปรุงแนวปฏิบตั กิ ารรับทรัพย์สนิ ของผูบ้ ริหารและพนักงาน
จากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ส�ำหรับสือ่ ต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ ในปี 2562 บริษทั ได้ยงั คง
จัดท�ำสือ่ หลากหลายรูปแบบผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ Social
Intranet, E-mail, AIS LearnDi, AIS Doodi, Desktop, SMS
และ People Champion โดยการโดยเน้นการสร้างความตระหนัก
ใน 5 เรื่องดังต่อไปนี้
1. การท�ำธุรกิจส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท
2. การใช้ขอ้ มูลภายใน ตลอดจนการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
3. การรับทรัพย์สนิ ของผูบ้ ริหารและพนักงาน จากคูค่ า้ หรือผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. การปกป้อง ดูแลทรัพย์สินของบริษัท
5. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

หมวด 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อให้การด�ำเนินงานของเอไอเอสและการปฏิบัติหน้าที่ของทุก
คนในองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา และ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริษทั จึงก�ำหนดให้มี
“ประมวลจริยธรรมธุรกิจ” ทีป่ ระกอบด้วยแนวปฏิบตั ิ 12 หมวด
ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเคารพสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
และจัดให้มคี ณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ซึง่ มีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจากสายงานหลัก
เป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและก�ำกับดูแล
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยท่านสามารถศึกษาประมวล
จริยธรรมธุรกิจได้จาก http://advanc-th.listedcompany.
com/governance_policy.html

2. การดูแลการสร้างจิตส�ำนึกและการอบรมพนักงานให้มคี วาม
รูค้ วามเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและเสริมสร้างให้พนักงานทุกคน
ยึดถือและปฏิบตั แิ ละให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
รับทราบ

เอไอเอสจัดให้มชี อ่ งทางลับส�ำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก
เพื่อแจ้งเรื่องการกระท�ำทีอ่ าจจะเข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมต่อ
คณะกรรมการบริษทั โดยมีกระบวนการสอบสวนและมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลตาม “นโยบายการให้ข้อมูลการกระท�ำผิด

• สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ ในตนเอง
เอไอเอสยังคงตอกย�ำ้ แนวคิดในการสร้างจิตส�ำนึกในการท�ำงาน
ซึง่ ประกอบด้วย 3 ค�ำถามทีพ
่ นักงานควรตัง้ ค�ำถามกับตัวเองทุก
ครั้งว่าควรหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจด�ำเนินการบางอย่าง ดังนี้

คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจแก้ ไขประกาศแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การรับทรัพย์สนิ จากคูค่ า้ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ใน
ประเด็นข้อยกเว้นการรับทรัพย์สินกรณี ได้รับมอบหมายไปเป็น
ผู้บรรยายหรือวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก และการรับของ
ขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งได้จัดท�ำสรุปแนวปฏิบัตการ
รับทรัพย์สินฉบับที่ ได้แก้ ไขนี้อย่างสั้นและง่ายต่อการเข้าใจ และ
ประชาสัมพันธ์ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานได้รบั ทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของบริษัท เช่น Social Intranet, E-mail, AIS LearnDi,
AIS Doodi, Poster และ Desktop

• การจัดกิจกรรมไขปัญหาจริยธรรมธุรกิจ (Ethics Workshop)
และนกหวีดเล่าเรื่อง (Nokweed)
บริษทั จัดกิจกรรมไขปัญหาจริยธรรมธุรกิจ (Ethics Workshop)
และนกหวีดเล่าเรื่อง (Nokweed) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรม คือ เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานได้รว่ มกันท�ำความเข้าใจ
ต่อหลักส�ำคัญของประมวลจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อ
ต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ และสามารถน�ำไปใช้
ในชีวิตประจ�ำวันได้ถกู ต้อง นอกจากนี้ ยังได้มกี ารอธิบายและยก
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ ได้มกี ารกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทที่เคยเกิดขึ้น รับฟังความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ ของ
พนักงานต่อค�ำถามและค�ำตอบ และวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประมวล
จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายต่างๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

การจัดกิจกรรมดังกล่าว บริษัทได้เชิญพนักงานระดับผู้บริหาร
และผู้จัดการซึ่งยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อเจตนารมณ์
ของนโยบายดังกล่าวมาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 20 รอบ คิด
เป็นจ�ำนวนพนักงานมากกว่า 483 คนทั่วประเทศ
• การประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วม
ทุนในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและนโยบาย ต่อต้านการให้หรือรับ
สินบนและการคอร์รัปชั่น
ส�ำหรับปี 2562 นั้น พนักงานทุกคน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัท
ร่วมทุน ได้รับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ ความเข้าใจใน
จริยธรรมธุรกิจด้วยวิธีการให้เข้าร่วมการประเมินความเข้าใจ
ในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบน
และการคอร์รปั ชัน่ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีห่ ลากหลายรวมถึงช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (LearnDi และ Doodi) เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก สามารถเข้าถึงแบบประเมินได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา นอกจาก
นี้ เพื่อป้องกันการกระท�ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทส่งเสริม
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน จะต้องสือ่ สารท�ำความเข้าใจ
ให้บุคคลในครอบครัวของตน (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่
ด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรรวมถึงบุตรบุญธรรม) ได้รับทราบ
เจตนารมณ์ แนวคิด และหลักส�ำคัญของประมวลจริยธรรม
ธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการ
คอร์รัปชั่น อีกด้วย

82

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ค้า บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำ�นวนพนักงาน/บริษัท ที่ ได้รับการสื่อสารหรือฝึกอบรม (ร้อยละ)
การแจ้งผ่านจดหมาย
หรือสื่อประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมฝึกอบรม
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ
อาทิ การแจ้งผ่านตัวแทนที่ติดต่อกับคู่ค้า

พนักงานเอไอเอส

100

98.95

-

บริษัทคู่ค้า

100

81.31

ผ่านตัวแทนที่ต้องติดต่อกับคู่ค้า
เป็นประจำ�

บริษัทย่อย

100

98.95

-

บริษัทร่วม

100

90.57

-

3. คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็นในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านอีเมล์ ethicclinic@ais.co.th ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีการกระท�ำที่เข้าข่ายละเมิดจริยธรรมธุรกิจ 2 ลักษณะ ดังนี้
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ข้อมูลการกระทำ�ผิด

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

แนวทางการดำ�เนินการ

1. ความผิดที่เกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยทุจริตต่อหน้าที่

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง จึงได้มีการ
ลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำ�ผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วย
การตักเตือนด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่า
ชดเชย

2. ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฎว่าเป็นจริง จึงได้มีการ
ลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำ�ผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วย
การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
เอไอเอสตระหนักถึงความส�ำคัญและเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเท่า
เทียมกันของบุคคลทุกคน อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการท�ำงานและการ
อยูร่ ว่ มกันในสังคม เพื่อเป็นแนวปฎิบตั ใิ นการด�ำเนินงานของเอไอเอส คูค่ า้
และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business value chain)
ครอบคลุมทัง้ เรื่องหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคคลแต่ละกลุม่ การปฏิบตั ิ
ต่อพนักงาน การใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กระท�ำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาด และการก�ำหนด
แนวปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบกิจกรรมด�ำเนินงานและการประเมินความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินธุรกิจ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอไอเอสสอดคล้องตามปฎิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Universal
83

Declaration of Human Rights - UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลัก
การและสิทธิพื้นฐานในการท�ำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The
International Labor Organization - ILO) โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ http://sustainability.ais.co.th/en/respect-to-human-rights
ในปี 2562 บริษทั ได้ดำ� เนินการด้านสิทธิมนุษยชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและแก้ ไขนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยยกเลิกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และให้คณะกรรมการ
จริยธรรมธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน และมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนเป็นผูก้ ำ� กับ
ดูแลและให้คำ� แนะน�ำการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

• คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้แต่งตัง้ และมอบหมายให้คณะ
ท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนด�ำเนินการรับผิดชอบในการน�ำนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่
ส�ำคัญของบริษทั และก�ำหนดประเด็นการพัฒนาด้านสิทธิมนุษย
ชน รวมทัง้ วางแผนและด�ำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ขิ องของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปยังตัวแทน คูค่ า้
คู่ธุรกิจ ตลอดสายห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
• การบรู ณ าการหลั ก การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ในด้ า น
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นการส่ง
เสริมและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ
บาล (Environmental, Social, and Governance :ESG) ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทและการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแบบส�ำรวจในประเด็น
ดังกล่าวให้แก่คธู่ รุ กิจของบริษทั โดยได้รวบรวมไว้ในแบบประเมิน
ความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้
หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ในการนี้ ได้รับความร่วมมือ
และการตอบกลับจากคูธ่ รุ กิจ คิดเป็นร้อยละ 81.31 ของจ�ำนวน
แบบประเมินที่ ได้ส่งออกไปทั้งหมด นอกจากนี้ คณะท�ำงานฯ ยัง
ได้นำ� ผลการตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ เพื่อ
ปรับปรุงรวมถึงการก�ำหนดประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ าน
ของผู้รับเหมาเพื่อด�ำเนินการวางแผน ก�ำหนดแนวทางแก้ ไขและ
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป
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นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน
และการคอร์รัปชั่น
บริษทั ยึดมัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส และเป็น
ไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือ
รับสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการ
ให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ท�ำลาย
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและพิจารณาก�ำหนดนโยบาย
ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ เพื่อเป็นอีกหนึง่
แนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ อีกทั้ง เพื่อ
ป้องกันมิให้บริษัทฯ อันรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และผูเ้ กีย่ วข้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ
การคอร์รปั ชัน่ โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้ใน http://advanc-th.
listedcompany.com/anti_bribery.html
เอไอเอส ได้ รั บ การรั บ รองต่ อ อายุ ก ารรั บ รองเป็ น สมาชิ ก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) เป็นที่เรียบร้อย เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี
นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ทั้งนี้ การรับรองเป็นสมาชิกดัง
กล่าวเป็นการตอกย�้ำและแสดงถึงว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทได้น�ำ
ขั้นตอนและหลักการส�ำคัญของแนวปฏิบัติของนโยบายต่อต้าน
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

การให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั ใิ ช้ ได้ทงั้ หมดซึง่
ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การ
บริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ ให้การสนับสนุน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
นอกจากนี้ เอไอเอส ได้สอื่ สารตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรับ
สินบน และการคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัท
อืน่ ใดทีม่ อี ำ� นาจในการควบคุม คูค่ า้ ทางธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียรวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
เช่น จดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์ Social Intranet การจัดนิทรรศการ
หรือการน�ำเข้าไปบรรจุเป็นวาระหนึง่ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เป็นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ รับทราบและน�ำ
ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกําหนด
เอไอเอส ได้จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่
บุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ความคาดหวังของบริษทั ฯ และ
บทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการนี้ เช่น การอบรมหัวข้อการ
ต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รปั ชัน่ แก่พนักงานทีเ่ ข้า
ใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศ การจัดอบรม
หลักสูตรทางจริยธรรมธุรกิจผ่านสือ่ สารสนเทศ (LearnDi) รวม
ทั้งจัดให้มีการประเมินการรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฎิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และ
การคอร์รัปชั่นกับคู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
เอไอเอสได้ ป ระกาศแนวปฎิ บั ติ “งดรั บ ของขวั ญ (No Gift
Guideline)” ในเทศกาลปี ใ หม่ รวมถึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง และ
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ประกาศใช้ น โยบายการต่ อ ต้ า นการให้ ห รือ รั บ สิ น บน และ
การคอร์ รั ป ชั่ น แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น ของผู ้
บริห ารและพนั ก งาน จากคู ่ ค ้ า หรือ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
ของบริษัทเพือ่ เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรโดยมุ ่ ง หวั ง ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน
อย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนและ
เป็นการตอกย�้ำการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อกาํ หนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) ให้มคี วาม
เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ องค์กร อีกทัง้ มีมาตรการ
คุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผรู้ อ้ งเรียน หรือผู้ให้ความร่วม
มือในการให้ขอ้ มูลเบาะแสทีเ่ กีย่ วข้องด้วย โดย Whistleblowing
จะเป็นเครื่องมือในแง่ของการเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
เป็นช่องทางในการปราบปรามการทุจริต เนื่องจากจะช่วยแก้ ไข
ปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่ปัญหานั้นจะบานปลายและอาจเกิด
ผลกระทบต่อภาพพจน์และฐานะทางการเงินขององค์กรอย่าง
รุนแรงในภายหลังได้
ในปี 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษทั ภายใต้แนวคิด “Zero
Tolerance” ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) รัฐบาลไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 6 กันยายน 2562 และ 9 ธันวาคม 2562
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและ
ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 100 คนในฐานะตัวแทนของบริษัท
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นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
ในฐานะทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอไอเอสมุง่ มัน่ ทีเ่ ปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศทางการ
เงินและมิใช่ทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมความเชือ่ มัน่ ของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนเกีย่ วกับความ
เชื่อถือได้และซื่อตรงของบริษัท
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ ตัง้ อยูบ่ นหลักส�ำคัญ 3 ประการ
คือ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ และความ
เป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยสาระส�ำคัญ
ของนโยบายก�ำหนดตั้งแต่บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารในฐานะโฆษกผู้รับมอบอ�ำนาจ (spokespersons)
แนวทางในการเปิดเผยสารสนเทศทีม่ สี าระส�ำคัญ การเก็บรักษา
ความลับของข้อมูล การด�ำเนินการเมือ่ มีขา่ วลือหรือการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ที่ผิดไปจากสภาวะปกติ การขอหยุดพักการซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว การก�ำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผย
แพร่สารสนเทศก่อนประกาศผลประกอบการ และการสื่อสาร
กับผู้ลงทุนในประเด็นต่างๆ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษกรณีพบ
การฝ่าฝืนนโยบาย

นโยบายการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ
ข้อก�ำหนด และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องของหน่วยงานก�ำกับดูแล ตัง้
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กรรมการและผู้บริหาร

อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเป็นส�ำคัญ เอไอเอสจึงก�ำหนดให้มีนโยบายการท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีผลบังคับใช้กับการท�ำรายการที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ
บริษัท ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ย่อย ให้มแี นวปฏิบตั เิ ป็นไปตามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ และประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษทั
โดยมีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบ ส่วนงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้า
ที่พิจารณาความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการและก�ำกับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการหรือที่อาจจะรับทราบการเกิดขึ้น
ของรายการต้องมีหน้าทีแ่ จ้งข้อมูลต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานก่อนตกลงเข้าท�ำรายการ
สาระส�ำคัญของนโยบายมุ่งเน้นให้ ในการตกลงเข้าท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระท�ำโดยถือเสมือนการ
ตกลงท�ำรายการกับบุคคล ภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
(Arm’s length Basis) เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยมีการ
ก�ำหนดขัน้ ตอนในการพิจารณาการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และข้อห้ามกรรมการและผู้บริหารทีม่ สี ่วนได้เสียหรือมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ ายงาน
การมีสว่ นได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงานส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกปี และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อด�ำรงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นโยบายฉบับนี้มีหัวใจส�ำคัญ
หลักคือการห้ามมิให้บคุ ลากรของบริษทั อาศัยข้อมูลภายใน เพื่อ
ประโยชน์ ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษทั อินทัช
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการ
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ ไขล่าสุด) รวมไปถึงประกาศฉบับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดครอบคลุมกลุ่มบุคคลต่างๆ
ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานนอกจากนี้ยังระบุหน้าที่
พิเศษให้กลุม่ บุคคลทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีโ่ ดยต�ำแหน่งหน้าทีส่ ามารถเข้าไปข้อมูล
ภายในได้ต้องเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของเอไอเอสและ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ต่อฝ่ายก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์
ในการก�ำกับดูแลและความโปร่งใส นอกจากนี้ กลุม่ บุคคลทีบ่ ริษทั
ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะดังกล่าวยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง
เวลา สามสิบวัน (30) วัน ก่อนวันทีเ่ ปิดเผยงบการเงินประจ�ำราย
ไตรมาสและประจ�ำปี (Blackout Period)
รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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ท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ที่
http://advanc-th.listedcompany.com/governance_policy.html

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายงานทางการเงิน

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
8,873,900

จำ�นวนบริษัทย่อย (บริษัท)

การพัฒนาเทคโนโลยี ได้เปลีย่ นแปลงวิธกี ารสือ่ สารของคนในสังคมปัจจุบนั คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ
จึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานในการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและสือ่ สังคมออนไลน์ หัวใจหลักของแนวปฏิบตั นิ คี้ อื การตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ทีอ่ าจเกิด
ขึ้นจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ในกิจส่วนตัวและในหน้าที่การงานโดยปราศจากความ
ระมัดระวัง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ด้วย เช่น พนักงานต้องใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น
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ค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยปี 2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอืน่ (Non-audit fee) ซึง่ จ่ายเป็นค่าตรวจสอบ
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่นๆ รวม 792,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตาม
จริง (Out of pocket expense) จ�ำนวน 314,396 บาท ให้แก่สำ� นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

การปฎิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษั ท พิจ ารณาการน� ำ หลั ก ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริษั ท จดทะเบี ย นหรือ
Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของเอไอเอสแล้ว โดยปี 2562 มีเรื่องที่บริษัท
ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี ดังต่อไปนี้

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้
ค่าสอบบัญชีของบริษัท
2,426,000

ค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าสอบทานมูลค่า
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 จ�ำนวน 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง
(Out of pocket expense) จ�ำนวน 131,875 บาท
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ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)

แนวปฏิบัติการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำ�ปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
ของบริษัท (บาท)

กรรมการและผู้บริหาร

• บริษัทมีกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ากรรมการอิสระคนดังกล่าวเป็นกรรมการซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระทีส่ ามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เป็นกรรมการที่ ได้นำ� ประสบการณ์ความรู้
และความเชีย่ วชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ในการก�ำหนดยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
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รายงานทางการเงิน

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของเอไอเอส
เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทที่ส�ำคัญเพือ่ ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนและ
นักวิเคราะห์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั แก่นกั ลงทุนเพื่อสะท้อน
มูลค่าของบริษทั อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ เพื่อการด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใส
เป็นธรรม และส่งเสริมความน่าเชื่อถือของนักลงทุนต่อบริษัท
ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้กำ� หนดนโยบายการในการเปิดเผย
ข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังนี้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
และจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
1. เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่าง
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม�่ำเสมอ
3. ปฏิบัติต่อผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ทุกคนอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่เลือกปฏิบัติ
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1. ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศทีเ่ ป็นความลับหรือข้อมูล
ภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ก� ำ หนดช่ ว งเวลางดรั บ นั ด การประชุ ม หรือ ตอบค� ำ ถาม
เกีย่ วกับผลประกอบการ (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส
3. ก�ำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือ
ล่วงรูข้ อ้ มูลภายในของบริษทั ซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัท
จะประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
4. ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือ
ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทต้องจัดท�ำรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษทั ของตน คูส่ มรส บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
และผูท้ อี่ ยูด่ ว้ ยกันฉันสามีภรรยา รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ
บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญทั้ง
ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันได้แก่ รายงานประจ�ำปี รายงาน
ผลประกอบการรายไตรมาส รวมถึ ง วารสารนั ก ลงทุ น และ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยจัดสรรช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อความสะดวกของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ได้แก่
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ http://investor.ais.co.th/ การจัด
ประชุมแถลงผลประกอบการรายไตรมาส การเข้าร่วมงานวันบริษทั
จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วม การจัดประชุมและเดินทางพบนักลงทุน
ทัง้ ในและต่างประเทศทุกไตรมาส ซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
ให้ความส�ำคัญกับการเข้าพบนักลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้ง
ช่องทางอีเมล์และ LINE Business เป็นต้น
นอกจากนี้ ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการเก็บข้อมูลความ
พึงพอใจของนักลงทุน (Investor Feedback) เป็นประจ�ำทุกปี
เพือ่ น�ำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงงานนักลงทุนสัมพันธ์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุน
สัมพันธ์ ได้โดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02 029 3112
/4443 ทางอีเมล์ investor@ais.co.th ทาง LINE@ ชือ่ @ais_ir
หรือดาวน์โหลด QR Code ด้านขวามือ
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กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกำ�กับความเสี่ยงประจำ�ปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด
(มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
เงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และ ก�ำกับความเสี่ยง ซึ่งจัดท�ำตามแนวทางและข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อปรากฏดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง โดยรายละเอียด
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
ในปี 2562 ปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
2. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
เป็นอิสระเทีย่ งธรรมตามขอบเขตทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทบทวนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั และผ่านการอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
เป็นประจ�ำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษทั มีการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้
มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
รวมทัง้ ดูแลให้ผบู้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามนโยบายของบริษทั ด้วย
ความซือ่ สัตย์สจุ ริตและความรับผิดชอบ สรุปสาระส�ำคัญในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง
ส�ำหรับปี 2562 ได้ดังนี้

ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง มีการ
ประชุมทัง้ สิ้น 16 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความ
เสี่ยงเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง มีนางสุวิมล กุลาเสิศ
หัวหน้าหน่าวยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ

1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความ
เสีย่ งได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนและเชือ่ ถือได้ของงบการ
เงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยทีต่ รวจสอบโดยผู้
สอบบัญชีของบริษทั ทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปี 2562 ซึง่ ได้จดั
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ท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการรายงานทางเงินระหว่าง ประเทศ โดยหารือร่วม
กับผูส้ อบบัญชีสอบทานประเด็นทีม่ สี าระส�ำคัญ สอบทานความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ การประมาณการทาง
บัญชี และการใช้ดลุ ยพินจิ ต่างๆ ในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทัง้
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้สอบถาม
และใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้การจัดท�ำงบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ งบการเงินของบริษัท
มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงกานทางการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งยังได้
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้า
ร่วม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รบั ข้อมูล ความเป็น
อิสระในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข้อมูลที่มีความส�ำคัญใน
การจัดท�ำงบการเงิน และข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน
ในกระบวนการจัดท�ำรายงานทางการเงินและงบการเงิน ซึง่ ส�ำหรับ
ปี 2562 ผู้สอบบัญชี ไม่ได้มีข้อสังเกตที่มีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง มีความเห็นว่า
กระบวนการจัดท�ำรายงานทางบัญชีและการเงินของ บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม ผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระ
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ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจ�ำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ
ซึ่งท�ำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการ
เงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. รายงานที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความ
เสีย่ ง ได้สอบทาน ก�ำกับดูแล และให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
ของบริษทั เป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล
ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทาง
ธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยงเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจท�ำ รายการ
เพื่อประโยชน์ของบริษทั เป็นส�ำคัญ ดังเช่นทีท่ ำ� กับบุคคลภายนอก
ทัว่ ไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล และเป็นไป
ตามปกติธุรกิจของบริษัท
3. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสี่ยงได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบ
และข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น
จากสัญญาที่กระท�ำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ
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กรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงเห็นว่าบริษัทได้
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างถูก
ต้อง ส�ำหรับบางเรื่องที่มีข้อโต้แย้งอยู่บ้าง ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าผล
การพิจารณาของผูเ้ กีย่ วข้องต่อข้อโต้แย้งดังกล่าวน่าจะคลีค่ ลาย
ไปในทางที่ดีต่อบริษัทนั้น ได้ร่วมกับผู้สอบบัยญชีให้มีการเปิด
เผยข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสมแล้ว
4. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งได้สอบทานประสิทธิผลและความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2562 และพิจารณาและติดตาม
ผลการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบ
สาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้น
ต่อฝ่ายจัดการ โดยได้ตดิ ตามและสอบ ทานเพื่อให้ฝา่ ยจัดการได้
ปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุการณ์ซำ�้ ขึ้นอีก คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความ
เสีย่ ง เห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล โดย
ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง ได้สง่ เสริมให้หน่วย
งานตรวจสอบภายในเพิ่มบทบาทการให้ค�ำปรึกษาเพื่อพัฒนา
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้ก้าวไปสู่ Trusted Advisor เช่น
การจัดท�ำ Workshop ของกระบวนการที่ส�ำคัญและมีความ
เสี่ยงสูง เพื่อให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เพียง
พอ และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการก่อนที่จะ
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เกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
และการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องของโครงการ Second Line
of Defense เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการควบคุมภายใน
ตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ (Three Line of
Defense) ซึ่งมุ่งเน้นความส�ำคัญให้ฝ่ายจัดการท�ำหน้าที่เป็น
ปราการด่านที่ 2 (2nd Tier) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในและลดความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับ
ได้อย่างทันเวลา นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสีย่ งยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในน�ำหลัก
การ Robotic Process Automation (RPA) มาช่วยปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ รวมทั้งใช้ Data Analytics Tool และ Automated
Audit Platform (AAP) เพื่อให้กจิ กรรมการตรวจสอบภายในมี
ความรวดเร็วและแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น รวมทัง้ ใช้ระบบ Risk Center
ในการจัดท�ำ Risk Based Audit Approach เพื่อบ่งชีค้ วามเสีย่ ง
ก่อนทีค่ วามเสียหายจะเกิดขึ้นและปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบ
การควบคุมภายในได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังได้สง่ เสริมให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท�ำ Workshop ให้กบั กลุม่ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อประมวลจริยธรรม
ธุรกิจและตระหนักถึงความเสี่ยงด้านทุจริต อีกทั้งจัดท�ำเนื้อหา
ให้ฝ่ายจัดการสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ได้ทั่วทั้ง
องค์กร เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้สอดคล้องตามประมวล
จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการให้ขอ้ มูลการทุจริต การกระท�ำ
ผิด และการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง ยังได้ก�ำกับดูแล
งานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
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ด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในและบทบาทในการเป็นทีป่ รึกษา
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในด้านระบบการก�ำกับดูแล
กิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
และการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเป็นไปอย่างอิสระ มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
โดยเปรียบเทียบกับตัววัดประสิทธิภาพที่ ได้ตั้งไว้
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งได้อนุมตั แิ ผนงาน
ตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2563 ทีจ่ ดั ท�ำขึ้นตามทิศทางกลยุทธ์
ของบริษัทและใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้
ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นจุดควบคุมทีส่ ำ� คัญใน
เชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต
และตรวจประสิทธิผลของระบบการประเมินการควบคุมโดย
ตนเองของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติ
งาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความเพียงพอของบุคลากร ความ
รู้ความสามารถของบุคลากร
คณะกรรมการตรวจสอบและก� ำ กั บ ความเสี่ ย งมี ค วามเห็ น
ว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม มี
ประสิทธิผล และมีความเป็นอิสระ แผนงานตรวจสอบประจ�ำปี
สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท และผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้
5. การสอบทานการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลความ
เสีย่ งของบริษทั ในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสีย่ งได้สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิผลของระบบ
90
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กรรมการและผู้บริหาร

การบริหารความเสีย่ งของบริษทั โดย ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารที่
เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจ�ำนวน
4 ครั้ง ในปี 2562 เพื่อสอบทานความเหมาะสมของระบบการ
ประเมินความเสีย่ ง ระบบการควบคุมการเสีย่ ง ระบบการติดตาม
และการรายงานความเสี่ยง นอกจากนี้ ได้ก�ำกับดูแลความเสี่ยง
โดยได้พิจารณาทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง และกรอบโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
(Enterprise Risk Management Framework) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management
Integrating with Strategy and Performance รวมทัง้ ได้สอบ
ทานการจัดท�ำระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) รวมถึง
ช่วงเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance)
ของความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้การด�ำเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้
ให้ขอ้ เสนอแนะในการระบุความเสีย่ งใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความ
เสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทและอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และให้ใช้ Data Analytic ในการวิเคราะห์ทงั้ ภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงและความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
6. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต คณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ำกับความเสีย่ งได้สอบทานและก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ าม
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นโยบายการให้ขอ้ มูลการทุจริต การกระท�ำผิด และการคุม้ ครอง
ผู้ ให้ข้อมูล โดยจากการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นในปี 2562 จ�ำนวนทั้งหมด 11 ครั้ง ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการพิจารณาข้อร้องเรียน และ ผลการสอบข้อเท็จ
จริงตามกระบวนการของบริษทั รวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ช่องทางการร้องเรียน รวมทั้งได้พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อ
การจัดท�ำและปรับปรุงแก้ ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต
การกระท�ำผิดและการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ำกับความเสี่ยงเห็นว่า การจัดการข้อร้องเรียนใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสม เป็นธรรม มีประสิทธิผล
7. การก�ำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับ
สินบนและการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสีย่ งได้สอบทานการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ในด้านการต่อด้าน
การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงมีความเห็นว่า
บริษัทมีการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามนโยบายและ มาตรการ
ต่อต้านารให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงได้พิจารณาคัด
เลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�ำ
ปี 2563 โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบ บัญชี ทักษะ
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ ในการตรวจสอบ ความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชีและข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณภาพของงานสอบ บัญชี
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ในรอบปีทผี่ า่ นมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงมี
มติเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม ผูถ้ อื
หุน้ ให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2563 นอกจากนีค้ ณะ
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งได้พิจารณารายการใช้
บริการอืน่ ทีม่ ใิ ช่การสอบบัญชีจากส�ำนักงานสอบบัญชี เดียวกัน
(Non-Audit Services) ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ
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โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง เห็นว่า
คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท
มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
บริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยได้ ให้
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูลกิจการ
ที่มี ประสิทธิผล โปร่งใส รวมทั้งมีระบการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

9. การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสีย่ งมีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยการ
ประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินแสดง ได้วา่
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งได้ปฏิบตั งิ านตาม
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง โดยยึดมัน่ บนหลักการของความ
ถูกต้อง ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และมีความ เป็นอิสระเที่ยง
ธรรมอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้
บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้ ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
10. การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับ
ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงได้มี
การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงเป็นประจ�ำ ทุกปี
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี และเป็นไปตามกฎ
ระเบียบของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นสากล
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นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง
-

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง
-

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง
-
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

การบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
(Enterprise Risk Management: ERM)

การบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจ

(Business Continuity Management: BCM)

การบร�หารความเสี่ยงดานธุรกิจ

การบร�หารความเสี่ยงดานทุจร�ต

ความเสี่ยงดานกลยุทธ

ความเสี่ยงดานทุจร�ต

(Business Risk Management)

(Strategic Risk)

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
ให้เอไอเอสและบริษัทในกลุ่ม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร รวมทัง้ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เอไอเอสได้จดั ท�ำและ
ประกาศใช้ นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเสีย่ งแบบ
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Policy: ERM
Policy) และมีการด�ำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ซึง่ ครอบคลุม
ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับปฏิบตั งิ าน เพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยปัจจุบัน
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของเอไอเอส มี
องค์ประกอบหลัก ดังนี้
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รายงานทางการเงิน

(Fraud Risk Management)

(Fraud Risk)

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Operational Risk)

ความเสี่ยงดานการเง�น
(Financial Risk)

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสีย่ งของเอไอเอส
กระบวนการบริหารความเสีย่ งของเอไอเอส ประยุกต์ ใช้หลักการ
บริหารความเสีย่ งตามมาตรฐานสากลของ COSO ERM 2017:
Enterprise Risk Management Integrating with Strategy
and Performance โดยประยุกต์ ใช้กับการบริหารความเสี่ยง
ด้านธุรกิจและการบริหารความเสีย่ งด้านทุจริต ซึง่ ประกอบด้วย

7

1

กำหนดวัตถุประสงค
หร�อเปาหมาย

ติดตามและรายงานผล
อยางสม่ำเสมอ

กำหนด
กิจกรรมควบคุม

รายงานทางการเงิน

2

2. การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสีย่ ง ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แล้วส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทัง้ ทีเ่ กิดจากปัจจัยภายใน เช่น
กระบวนการทำ�งาน บุคลากร และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความต้องการ
ของลูกค้า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลีย่ นแปลงกฎ ระเบียบ
ต่างๆ เป็นต้น
ระบุเหตุการณ
หร�อปจจัยเสี่ยง

ตอบสนอง
ตอความเสี่ยง

4

3. การประเมินระดับความเสีย่ ง โดยพิจารณาจาก 2 มุมมอง ได้แก่ ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ร่วมกับโอกาสที่จะเกิดของความ
เสี่ยงนั้นๆ และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของความเสี่ยง
ใดๆ ที่อาจส่งผลต่ออีกความเสี่ยงหนึ่ง
4. การจัดลำ�ดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความสำ�คัญของเหตุการณ์
และปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญและมีโอกาสทำ�ให้องค์กรต้อง
เกิดความเสียหาย

3

1
2
3

5
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ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

1. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในระดับองค์กร และหน่วยงานให้
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งก�ำหนดโดยคณะ
กรรมการบริษทั และมีการทบทวนความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายในการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกปี

หลักการบร�หารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานสากล
ของ COSO ERM 2017

6

กรรมการและผู้บริหาร

การจัดลำดับ
ความเสี่ยง

ประเมิน
ความเสี่ยง

5. การตอบสนองต่อความเสีย่ ง ตามแต่ละระดับของความเสีย่ งด้วยวิธกี าร
ทีเ่ หมาะสมโดยคำ�นึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการดำ�เนินการ
6. การกำ�หนดกิจกรรมควบคุม หรือแผนงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
7. การติดตามและการรายงานความเสี่ยง กำ�หนดให้มีการดำ�เนินการตาม
กิจกรรมควบคุมที่ได้กำ�หนดไว้อย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการ
บริหารความเสีย่ งให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบและกำ�กับความเสีย่ งคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง
จากแต่ละสายงานและมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประธานคณะ
กรรมการ โดยมีการประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็น
ความเสีย่ งใหม่ ประเมินระดับความเสีย่ งพร้อมทัง้ พิจารณาความ
สัมพันธ์จากผลกระทบของความเสีย่ งแต่ละเรื่องทบทวนระดับของ
ความเสี่ยงเดิมที่ ได้ระบุไว้แล้ว และติดตามความส�ำเร็จของการ
บริหารความเสีย่ ง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่
รับผิดชอบในปัจจัยความเสีย่ งต่างๆ และผลส�ำเร็จของตัววัดผล
ที่เชื่อถือได้จากการปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น�ำเสนอผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบเป็น
ประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจ
ได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสามารถบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำ� หนดไว้ โดยในปี 2563 เอไอเอส
มีแผนที่พัฒนาการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ
พร้อมไปกับการก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจให้กับพนักงานใน
หลายระดับชั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกับความเสี่ยง

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

• กำหนดนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
• กำกับดูแลใหมีการดำเนินการบร�หารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
• มอบหมายหนาที่การบร�หารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

• กำกับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่สำคัญขององคกร

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

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

• กำหนดกรอบแนวทางการบร�หารความเสี่ยงทั้วทั้งองคกร
• มอบหมายใหผูรับผ�ดชอบดำเนินการบร�หารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
• ประเมินและติดตามการบร�หารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

• รับมอบนโยบายและกรอบการบร�หารความเสี่ยงไปประยุกตใชทั่วทั้งองคกร
• ติดตามการบร�หารความเสี่ยงใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย
• สรางวัฒนธรรมการตระหนักรูถึงความเสี่ยงใหแกพนักงานทุกระดับชั้น

ผูบร�หารสายงาน

พนักงาน
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กรรมการและผู้บริหาร

• กำหนดกลยุทธในการบร�หารความเสี่ยงภายใตหนวยงาน
• รับผ�ดชอบในการระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยงในหนวยงาน
• สรางวัฒนธรรมการตระหนักรูถึงความเสี่ยงใหแกหนวยงาน

• เร�ยนรูและตระหนักรูถึงความสำคัญในการบร�หารความเสี่ยง
• นำนโยบายและกรอบกระบวนการบร�หารความเสี่ยง
ไปประยุกตใชกับการทำงานประจำวัน
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต
เอไอเอสได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการ
ทุจริตเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและบริหารจัดการประเด็น
เรื่องทุจริต โดยนโยบายฉบับนี้ ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ

1. การป้องกัน เป็นการระบุ ประเมิน ทบทวน
และตอบสนองต่อการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร
และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับชั้นตระหนักถึงปัญหา
และความสำ�คัญของการรายงานเหตุทุจริต
การฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบ
2. การตรวจสอบ เป็นการตรวจและ
สอบสวนการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใดๆ
หรือเหตุที่อันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว
3. การตอบสนอง เป็นการดำ�เนินการ
กระบวนการสอบสวนรวมถึงกระบวนการลงโทษ
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1. การป้องกัน เป็นการระบุ ประเมิน ทบทวนและตอบสนองต่อ
การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรและสื่อสารให้พนักงานทุก
ระดับชัน้ ตระหนักถึงปัญหาและความส�ำคัญของการรายงานเหตุ
ทุจริต การฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบ
2. การตรวจสอบ เป็นการตรวจและสอบสวนการประพฤติมิ
ชอบหรือการทุจริตใดๆ หรือเหตุที่อันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้อง
กับกรณีดังกล่าว
3. การตอบสนอง เป็นการด�ำเนินการกระบวนการสอบสวนรวม
ถึงกระบวนการลงโทษ
เอไอเอสคาดหมายว่ากรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงตระหนัก
ถึงความเสี่ยงของการเกิดการทุจริต รวมถึงการแจ้งเตือนเหตุ
ต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทันที และให้ความร่วมมือ
ในการสอบสวนเรื่องทุจริตอย่างเต็มที่ ทัง้ นี้ เอไอเอสได้มกี ารแต่ง
ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk
Management Committee: FRMC) เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
นโยบายและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต
รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงด้านทุจริต เพื่อท�ำการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบ
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management)
เอไอเอสน�ำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้กรอบ
การด�ำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลทางด้านการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้เพื่อเตรียมการรับมือหากเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ เช่นกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุ ก ารณ์ ค วามผิ ด พลาดต่ า งๆ ที่ ไ ม่ อ ยู ่ ใ นความควบคุ ม
ซึ่ ง เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด การหยุ ด
ชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และอาจก่อให้เกิดความสูญ
เสี ย เสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น และบุ ค ลากร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง
กระบวนการธุรกิจที่ส�ำคัญ (Critical Business Process)
ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค รวมถึ ง บริษั ท ต่ า งๆ ใน
กลุ ่ ม เอไอเอส และบริษั ท ในเครือ โดยก� ำ หนดให้ มี น โย
บายและคู ่ มื อ การบริห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ และ
ให้ มี ค ณะกรรมการบริห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
(Business Continuity Management Committee) ทีป่ ระกอบ
ด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน มีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประธาน เพื่อก�ำกับดูแลให้การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและยัง่ ยืน กระบวนการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย 4 กระบวนการหลัก ดังนี้

4
3

การทบทวน
และปรับปรุง
แผนงาน

1
กระบวนการ
บร�หารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ

การฝกซอม
ตามแผน

การออกแบบ
และจัดทำแผน

2

การนำไป
ปฏิบัติ

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

1. การออกแบบและจัดทำ�แผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ: นำ�เป้าหมายด้าน
การบริหารความต่อเนือ่ งในการดำ�เนินธุรกิจของกระบวนธุรกิจหลัก มาออกแบบ
และจัดทำ�แผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจทีส่ ามารถรองรับภัยพิบตั ทิ อ่ี าจเกิดขึน้ โดย
พิจารณาจากวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA)
ประกอบกับการพิจารณาความเสีย่ งของเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ระบุ
บริการหรือกระบวนการทำ�งานที่สำ�คัญ และผลกระทบจากการหยุดชะงักของ
บริการหรือกระบวนการดังกล่าว รวมถึงกำ�หนดช่วงเวลาหยุดชะงักและระดับการ
ดำ�เนินงานทีย่ อมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ
2. การนำ�แผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจไปปฏิบตั :ิ นำ�แผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจที่อนุมัติแล้วไปดำ�เนินการตามที่ระบุในแผนงาน และสื่อสาร
แผน บริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจพร้อมทำ�ความเข้าใจกับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ จัดเตรียมทรัพยากรทัง้ จากภายในและภายนอกทีจ่ ำ�เป็นในการดำ�เนินการ
ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เพียงพอ
3. การซ้อมแผน และทำ�ให้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นปัจจุบัน:
จัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกำ�หนดเวลาและเป้า
หมายที่กำ�หนดไว้ พร้อมทำ�การปรับปรุงแผนงาน ให้เป็นปัจจุบัน และรายงาน
ผลการซ้อมแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาผูร้ บั ผิดชอบ
แผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจนัน้ รวมทัง้ รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้รับทราบ
4. การทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนือ่ งทางในการดำ�เนิน
ธุรกิจ: การปรับปรุงแก้ไขแผนการบริหารจัดการความต่อเนือ่ งทางในการดำ�เนิน
ธุรกิจ เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพและสอดรับกับระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรเผชิญอยูใ่ น
เวลานั้น
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ภาพรวมการดำ�เนินงานตามกรอบ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• เอไอเอสด�ำเนินกระบวนการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ
ระบบงานส�ำคัญต่างๆ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของ
ภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในแง่ของโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์นั้นๆ และผลกระทบหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เพื่อ
ด�ำเนินการจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจในระดับ
องค์กร เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติ ที่อาจส่งผล
เสียหายต่ออาคารส�ำนักงาน หรือความสูญเสีย เสียหายต่อ
ทรัพย์สิน และบุคลากรของเอไอเอส
• การจัดท�ำแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจในระดับหน่วยงาน
จากการประเมินผลกระทบทางธุรกิจหากไม่สามารถด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานได้ เพื่อจัดท�ำแผนความต่อ
เนื่องในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกระบวนการธุรกิจที่ส�ำคัญ
ของแต่ละหน่วยงาน ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนือ่ ง
ในการให้บริการแก่ลูกค้า
• การจัดท�ำแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รวบรวมกลยุ ท ธ์ แ ละขั้ น ตอนในการกู ้ คื น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานของกระบวนการธุรกิจ
ทีส่ ำ� คัญ ตลอดจนทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในการกูค้ นื ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้บริการหลักทีส่ ำ� คัญ
ของเอไอเอสสามารถกลับมาใช้งานได้ตามก�ำหนดเวลาและ
ระดับการด�ำเนินงานทีย่ อมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ
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กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

การสร้างวัฒนธรรม
เรื่องการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
• การจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ เพื่อรองรับ
กระบวนธุรกิจหลัก (Critical Business Processes) ที่
มีผลกระทบโดยตรงต่อการส่งมอบบริการหลัก (Critical
Services) และถือเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาทุก
ระดับและพนักงานทุกคนทีจ่ ะต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เช่น การจัดท�ำแผนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้น
ฐานตามแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการฝึกซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแก้ ไขแผนงานเพื่อให้
มั่นใจในประสิทธิผลของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

นอกเหนือจากการก�ำหนดกรอบการแนวทางการบริหารความเสีย่ งทัว่
ทัง้ องค์กรและบทบาทหน้าทีข่ องพนักงานทุกระดับแล้วเอไอเอสยังมุง่
ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจทีต่ รงกันในเรื่องของความเสีย่ งต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้น โดย
เอไอเอสด�ำเนินมาตรการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ดังนี้
• ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความ
เสี่ยง และขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง เผยแพร่บนโซเซียล
อินทราเน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปอ่านและท�ำความเข้าใจได้
• จั ด ท� ำ แผนบริห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก รและระดั บ สายงาน
ครอบคลุมถึงกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ
• สื่อสารผ่านการจัดงานประกาศผลประกอบการทุกครึ่งปี เพื่อให้
พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกันและรับทราบทิศทางและ
อุปสรรค/ความท้าทาย ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะสั้น
และระยะยาว
• ให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารความเสี่ยงกับพนักงาน โดยจัดท�ำ
เป็นเอกสารน�ำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเผยแพร่บนโซเซียล
อินทราเน็ต
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ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
และเป้าหมายในปี 2563
ในปี 2562 เอไอเอสได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล ISO 22301:
2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management System: BCMS) ในธุรกิจบริการ
คลาวด์ (Cloud Service) และบริการจัดสรรพื้นทีส่ ำ� หรับการจัด
วางหรือติดตัง้ เซิรฟ
์ เวอร์ หรือ Co-Location ในฐานะทีบ่ ริษทั ได้
พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยภิบตั ิ ซึง่ ก่อ
ให้เกิดการบริหารความยั่งยืน (Sustainable Development)
ขององค์กรได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนิน
การฝึ ก ซ้ อ มตามแผนการบริห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 มีการฝึกซ้อมตามสถานะการณ์
การเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) ที่ศูนย์จัดเก็บ
ข้อมูลหลักของบริษัทที่จะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการ
ส่งมอบบริการบางประเภท โดยที่เอไอเอสได้จัดเตรียมแผนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
จะท�ำให้เอไอเอสสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตามแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity plan)
ที่ ได้ก�ำหนดไว้ ในปี 2563 บริษัทมีมีเป้าหมายที่จะประยุกต์ระบบ
มาตรฐานสากล ISO 22301:2012 ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ทางธุรกิจเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริษทั สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อ
เนือ่ งเมือ่ ประสบกับเหตุการณ์ ไม่คาดคิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

การควบคุมภายใน
เอไอเอสสร้างระบบการควบคุมภายในขึ้นอย่างรัดกุมตามกรอบ
การควบคุมภายในแบบบูรณาการ หรือ COSO Internal Control
- Integrated Framework 2013 (COSO 2013) ของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission ซึง่ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญ
ด้านการด�ำเนินงาน การรายงานทางการเงินและการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถสนับสนุนและปรับปรุง
ผลการด�ำเนินงานให้ดีขึ้น และปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ
ทรัพย์สินของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีกรรมการอิสระ
5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ
ในการดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
กฎหมายข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถป้องกันและน�ำทรัพย์สนิ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งมีการจัดท�ำรายงานทาง
การเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
ในกลุ่มเอไอเอสส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
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ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีรวมถึงระบุ
และประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ทีเ่ พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของ
ผูส้ อบบัญชี ความเสีย่ งที่ ไม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ ม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน รวมทัง้ ได้ทำ� ความเข้าใจในระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจ
สอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการ
แสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุม่ บริษทั จากการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชี
แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไขต่องบการเงินโดยในปี 2562 การ
ด�ำเนินกิจกรรมควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี้
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
• เอไอเอสยึดมัน่ ในคุณค่าความซือ่ ตรงและจริยธรรม โดยคณะ
กรรมการบริษทั ได้กำ� หนด นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ประมวล
จริยธรรมธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการ
คอร์รปั ชัน่ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ยึดมัน่ ในคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือ
ประโยชน์รว่ มกันของคูค่ า้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมอบ
หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ
การคอร์รปั ชัน่ และ มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ
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ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน ท�ำหน้าที่รณรงค์
เผยแพร่ และ สร้างความเข้าใจให้ผบู้ ริหารพนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้อง
ซึง่ รวมถึงพนักงาน Outsource และ กลุม่ คูค่ า้ อีกทัง้ ได้จดั ให้มกี าร
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
ธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่
เป็นประจ�ำทุกปีตดิ ต่อกันเป็นปีที่ 8 และ 4 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
นโยบายการให้ขอ้ มูลการทุจริต การกระท�ำผิด และการคุม้ ครอง
ผู้ ให้ข้อมูล โดยในปี 2562 ได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายดัง
กล่าวให้เหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการให้
ข้อมูลการทุจริต การกระท�ำผิด และการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว โดยผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง เพื่อก�ำหนด
ช่องทางในการแจ้งเรือ่ งร้องเรียน และเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการรับแจ้ง
ข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ การคุม้ ครองผู้ให้ขอ้ มูล
รวมถึงการสอบข้อเท็จจริง และการลงโทษผู้กระท�ำผิด
• คณะกรรมการบริษัท ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่ง
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถทีห่ ลากหลาย โดยประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ และมีองค์คณะที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
มากกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 45.5 ของกรรมการทัง้ คณะ
ซึง่ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ หน้า 57 นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพื่อช่วยก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการใน
เรื่องการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนา
อย่างยั่งยืน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติ
งานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รายละเอียดสามารถ
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ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 57
• ฝ่ายจัดการก�ำหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษทั
ที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างสมดุล
รอบคอบ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อ
สภาวะการเปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั มีการมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถของ
พนักงานแต่ละคน การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่มีความ
ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่งานเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่าง
กัน บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
ภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
• เอไอเอสให้ความส�ำคัญต่อบุคคลากรโดยก�ำหนดเป็นพันธ
กิจหลักในการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเป็น FIT FUN
FAIR โดยเน้นให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ มีการปฏิบัติ
งานอย่างมืออาชีพเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ สร้างสรรค์วิธี
การปฏิบตั งิ านทีท่ นั สมัย เพื่อให้มคี วามสมดุลในชีวิตการท�ำงาน
เป็นการจูงใจให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร และรักษาไว้
ซึ่งบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้บริษัทเกิดความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้าง
เอไอเอสให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านการสื่อสาร การจัด
กิจกรรมและการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ซึง่ รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “การบริหารจัดการนวัตกรรม และ
การสร้างนวัตกรรมในองค์กร” http://sustainability.ais.co.th/
th/sustainability-priorities/human-capital-development
หน้า 43 และ 47 โดยมีหน่วยงานเอไอเอส อะคาเดมี่ รับผิดชอบ
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านการบริหารจัดการและสร้าง
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ความเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นมาตรฐานทัว่ ทัง้ องค์กร จัดหาหลักสูตรการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนรูร้ ะหว่างปฏิบตั งิ าน การจัด
สัมมนาทั้งภายในและภายนอก และการสร้างบทเรียนออนไลน์
• คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายและการวางแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมหาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งรับ
มอบหมายความรับผิดชอบ ตัง้ แต่ผบู้ ริหารระดับสูง เช่น ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานธุรกิจหลัก ซึง่ ได้มกี ารจัด
ท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและแผนการอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผู้บริหาร รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ที่จะมาด�ำรง
ต�ำแหน่งนัน้ นอกจากนีย้ งั ได้พิจารณาหน้าทีง่ านทีม่ คี วามส�ำคัญ
โดยเฉพาะงานพัฒนาระบบด้านวิศวกรรม และระบบสารสนเทศ
ซึ่งมีการว่าจ้างผู้ ให้บริการภายนอกด�ำเนินการ โดยได้ก�ำหนด
มาตรการในการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละระบบการจัดเก็บเอกสาร
ของการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ งเพื่อช่วยให้การส่งมอบงานเป็น
ไปอย่างราบรื่น
• คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อก�ำหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร (Balanced Scorecard) ใน
แต่ละปี โดยเชื่อมโยงเป้าหมายกับมาตรวัดผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อ
สนับสนุนการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่
ก�ำหนด นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานประจ�ำ พนักงานชั่วคราว และ Outsource ซึ่งหัวหน้า
งานมีการชีแ้ จงให้พนักงานทราบผลการประเมินทัง้ ด้านเชิงบวก
และเชิงลบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งการ
ประเมินผลเป็น การประเมินการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายงาน และ
การประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทีส่ อดคล้อง
ตามวัฒนธรรมองค์กร
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
• เอไอเอสให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เกีย่ วข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดให้มกี าร
บริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน ภาย
ใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ประสานงานของหน่วยงานบริหารความเสีย่ ง ซึง่ รายละเอียดเพิ่ม
เติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “การบริหารความเสีย่ ง” หน้า 92
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มอบ
หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งท�ำหน้าที่
กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
(Enterprise Risk Management Framework) ที่ส�ำคัญได้แก่
นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความ
สามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความ
เบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance) รวม
ถึงแนวทางการบริหารความเสีย่ งในภาพรวม ตลอดจนทบทวน
ความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งก�ำหนด
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั อีกทัง้ มีหน้าที่
กลัน่ กรองและให้คำ� ปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับ
ดูแลความเสีย่ งในภาพรวม และประเมินความเพียงพอ เหมาะสม
ของการน�ำความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
• เอไอเอสก�ำหนดมาตรการควบคุมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้
เหมาะสมกับความเสี่ยง และ คุณลักษณะเฉพาะขององค์กร โดย
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะและขอบเขต
การปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เช่น นโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดซื้อ การท�ำรายการ
ระหว่างกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน เป็นต้น ตลอดจนก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั ใิ นการท�ำรายการ
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กรรมการและผู้บริหาร

ของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุม
ทั้งประเภทที่ปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual Control) และ ระบบ
อัตโนมัติ (Automated Control) ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive
Control) และ เชิงตรวจหารายการความเสี่ยง (Detective
Control) รวมถึงการแบ่งแยกหน้าทีง่ านการบันทึกรายการ การ
อนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบ และการจัดการดูแลทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน ทัง้ นีน้ โยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานต่างๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
• เอไอเอสคัดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวล
ผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่อง มีความปลอดภัยจาก
ผูท้ ี่ ไม่เกีย่ วข้อง รวมถึงมีการจัดหา พัฒนา และบ�ำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อ
โครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ มีการแต่ง
ตัง้ คณะกรรมการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์และคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Managing Personal Data and Cyber
Security Committee) เพื่อก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง หลักการ
และ กรอบของข้อก�ำหนดในการบริหารจัดการด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ เพื่อ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้พนักงานปฏิบตั ติ ามนโยบาย มาตรฐาน
กรอบการด�ำเนินงาน ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ค�ำแนะน�ำ รวมถึง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษทั โดนบุกรุก
ขโมย ท�ำลาย แทรกแซงการท�ำงาน หรือโจรกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่
อาจจะสร้างความเสียหายต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจน
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้มคี วามปลอดภัยสอดคล้อง
ตามข้อก�ำหนดของกฏหมาย โดยรายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาได้
จากหัวข้อ “การปกป้องระบบสารสนเทศและการควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า” หน้า 28-37 นอกจากนี้ มีการก�ำหนดสิทธิ
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การเข้าถึงระบบสารสนเทศทีส่ ำ� คัญ เช่น ระบบเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เป็นแนว
ปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มหี น่วยงานเฉพาะในการติดตาม
ตรวจจับการละเมิดสิทธิ การบุกรุกเข้าระบบต่างๆ ด้วยเครื่องมือ
ลักษณะอัตโนมัตเิ พื่อให้มกี ารติดตามได้อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การ
แจ้งเหตุให้ผเู้ กีย่ วข้องรับทราบและด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสม
• คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีหน้าที่ชี้แจงจุดมุ่ง
หมายและวิธกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมต่างๆ ให้บคุ ลากร
ทีร่ บั ผิดชอบรับทราบและน�ำไปปฏิบตั ิ โดยทุกหน่วยงานของฝ่าย
จัดการในฐานะปราการด่านที่ 2 (Second Line of Defense)
และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะปราการด่านที่ 3 (Third
Line of Defense) ในการป้องกันความเสี่ยงขององค์กร ท�ำ
หน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแนะน�ำการออกแบบระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สารสนเทศและการสือ่ สาร (information & Communication)
• เอไอเอสให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สารสนเทศที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
สามารถรวบรวมและประมวลข้อมูลทีต่ อ้ งการได้อย่างถูกต้องครบ
ถ้วนและทันเวลา รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ทัน
สมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในการประมวลข้อมูลจ�ำนวน
มากเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทีใ่ ช้ ได้ ทันเวลา และ ทันต่อ
การแข่งขัน (Big Data Analysis) โดยค�ำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์
ที่จะได้รับ
• เอไอเอสจัดท�ำรายงานข้อมูลที่ส�ำคัญเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอย่างเพียงพอส�ำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
หรือ พิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรายงาน
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การประชุมคณะกรรมการที่มีรายละเอียดตามสมควรและจัด
เก็บเอกสารส�ำคัญโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจ
สอบย้อนหลังได้
• เอไอเอสจัดให้มรี ะบบการสือ่ สารภายในบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพผ่าน
ช่องทางทีห่ ลากหลาย อาทิ ระบบโซเชียลผ่านระบบอินทราเน็ต แอป
พลิเคชั่นระบบ Microsoft Teams การสื่อสารผ่าน SMS หรือ
อีเมล และผ่านตัวแทน (People Champion) ของแต่ละหน่วยงาน
การแจ้งข่าวจาก CEO (From the Desk of CEO) และ การจัด
งาน Half Year Business Plan โดยก�ำหนดให้มหี น่วยงานกลาง
ทีร่ บั ผิดชอบในการสือ่ สาร เพื่อให้มกี ารแบ่งปันและได้รบั ข้อมูลที่
จ�ำเป็นทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
ผ่านระบบ Board Portal และหน่วยงานเลขานุการบริษัท ให้กับ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ชุดย่อย
• เมือ่ พนักงานพบเห็นการกระท�ำผิดและการท�ำทุจริต สามารถ
แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทก�ำหนดในนโยบายการ
ให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�ำผิด และการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล
หรือแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงที่
AuditandRiskCommittee@ais.co.th โดยพนักงานจะได้รับ
การคุ้มครองภายใต้นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระ
ท�ำผิด และการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล ทั้งนี้ เอไอเอสมีการสื่อสาร
เรื่องราวเป็นการ์ตูนของการกระท�ำผิดและการทุจริตที่เคยเกิด
ขึ้นพร้อมบทลงโทษโดยไม่ได้ระบุชอื่ ผูก้ ระท�ำผิด เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักถึงผลของการกระท�ำผิดและการทุจริต
• เอไอเอสจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษทั และ หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงมีกลไกในการติดตามการแก้ ไขความ
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ผิดปกติหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ ได้รับจากทุกช่องทาง ซึ่งท่าน
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้า 77 นอกจากนี้ ได้
ก�ำหนดให้มชี อ่ งทางการแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการกระท�ำผิดหรือการ
ทุจริตไปยังคณะกรรมการบริษทั ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสีย่ งที่ AuditandRiskCommittee@ais.co.th
หรือ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน e-mail: nokweed@
ais.co.th หรือหน่วยงานทรัพยากรบุคคล e-mail: HR-Nokweed@ais.co.th และ Ethics hotline หมายเลข 020293333
ซึง่ ผูแ้ จ้งข้อมูลจะได้รบั การคุม้ ครองตามนโยบายการรับแจ้งข้อมูล
การกระท�ำผิดและการท�ำทุจริต การสอบสวนและการคุม้ ครองผู้
ให้ข้อมูล
กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)
• ฝ่ายจัดการและหัวหน้างานของเอไอเอสมีหน้าทีก่ ำ� หนดกลไก
ต่าง ๆ ในการติดตามประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เช่น การประชุมติดตาม การสอบทานข้อมูลที่ผิดปกติ รวมถึง
การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจ
ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ
และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก�ำกับความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ำกับความเสี่ยงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั รับทราบรวมทัง้ ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี
เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
• เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระ
ส�ำคัญ ฝ่ายจัดการจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง
และก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบเพื่อด�ำเนินการแก้ ไขอย่างทันท่วงที โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกติที่
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ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารให้คณะ
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงทราบทันที ไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น ประเด็นที่มีมูลค่าความเสียหายจ�ำนวนมาก กระทบ
ต่อชื่อเสียงของบริษัท การฝ่าฝืนกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมทีส่ ำ� คัญ หรือประเด็นทีอ่ าจเกิดจากการทุจริต
เป็นต้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอืน่ ที่ ได้รบั
มอบหมายมีหน้าทีต่ ดิ ตามความคืบหน้าการแก้ ไขของฝ่ายจัดการ
ต่อความผิดปกติทตี่ รวจพบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ำกับความเสี่ยงจนกว่าจะมีการแก้ ไขเสร็จสิ้น

การตรวจสอบภายใน
นางสุวิมล กุลาเลิศ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน (Chief Audit Executive) เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2542
โดยเป็นผูท้ มี่ คี วามเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษทั
เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การ
พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
ท่านสามารถศึกษาประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพิ่มเติมได้จากหน้า 46
หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง ซึง่ ก�ำกับดูแลให้หน่วย
งานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มี
จรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐาน
รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามอิสระ โดย
ปฏิบตั งิ านภายใต้กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ ได้
ก�ำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ�ำนาจ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบตั งิ านไว้อย่างชัดเจน โดยมีการ
ทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ (Assurance
Service) และให้คำ� ปรึกษา (Consulting Service) โดยการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การบริหารความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุน
ให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
4. หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท�ำแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจ�ำปี สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษทั ระดับความเสีย่ ง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ เป็นไปตามหลักการใช้ความเสีย่ งเป็นพื้นฐาน
(Risk-based approach) ทีม่ งุ่ เน้นความเสีย่ งส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระ
ทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษทั โดย
ในปี 2562 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่ส�ำคัญในเชิงป้องกัน การ
ตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนเน้นบทบาท
การให้ค�ำปรึกษาโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่ง
เพิ่มคุณค่าของงานตรวจสอบ โดยแผนงานตรวจสอบได้รบั การ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง และ
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจ
สอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง เพื่อ
พิจารณาอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกเดือน
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5. นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่เป็น
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
สามารถด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
และปฏิบัติหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนการกระท�ำผิดและการ
ท�ำทุจริตจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอก ด�ำเนินการ
รวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามนโยบายการให้
ข้อมูลการทุจริต การกระท�ำผิด และการคุม้ ครองผู้ให้ขอ้ มูล และ
รายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยง
พิจารณาทุกเดือน
6. นอกเหนือจากกิจกรรมการตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายในยังปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ เช่น การให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำแก่ฝา่ ยจัดการ ในด้านการควบคุมภายใน ด้านจริยธรรม
ธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น ทัง้ นีค้ ณะ
กรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ ง ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ นื่ ทีน่ อกเหนือจากการตรวจสอบภายในของหัวหน้าคณะ
ผูบ้ ริหารงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการบัน่ ทอนความเป็น
อิสระจากฝ่ายจัดการ
7. หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในประสานงานกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี
ภายนอก เพื่อให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมทุกความ
เสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญอย่างเหมาะสม
8. หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบตั ิ
งานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และมีการ
ทบทวนกฎบัตรและคูม่ อื การปฏิบตั งิ านตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยมีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน โดยการประเมิน
ด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี และได้รับการประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานได้
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ปฏิบตั งิ านเพิ่มมูลค่าให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียและพัฒนาองค์กรสูค่ วาม
ยัง่ ยืน โดยส่งเสริมให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารความเสีย่ ง และระบบการก�ำกับดูแลทีด่ ี ซึง่ ผลการประเมิน
รอบล่าสุดจากผูป้ ระเมินอิสระภายนอก สรุปได้วา่ หน่วยงานตรวจ
สอบภายในของเอไอเอสได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และ
มีคุณภาพในระดับมาตรฐานเมื่อเทียบกับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในอื่นทั่วโลกที่เป็นมืออาชีพ
กิจกรรมตรวจสอบภายในในปีทผี่ า่ นมา และแผนงานในอนาคต
1. การสนับสนุนฝ่ายจัดการน�ำระบบการควบคุมภายในมาปรับ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุน้ ให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ิ
งานด้วยตนเอง
ตัง้ แต่ปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมให้เอไอเอสและ
บริษทั ย่อยมีความเข้าใจและสามารถน�ำระบบการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COSO 2013 และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
3 ระดับ (Three Line of Defense) มาปรับใช้อย่างจริงจังและมี
ประสิทธิผล โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ร่วม
กับฝ่ายจัดการเพื่อหาแนวทางจัดการประเด็นข้อบกพร่องของ
ระบบการควบคุมภายใน เป็นการสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการเป็น
ผูต้ รวจสอบการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง (Self-Business Audit)
รวมทัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พฒ
ั นาเครื่องมือ โดยสร้าง
Second Line of Defense Website เพื่อให้กับฝ่ายจัดการใช้
ในการตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ตามหลักการการประเมินการ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment)
2. การส่งเสริมการตระหนักรูท้ างด้านจริยธรรมธุรกิจและความ
เสี่ยงด้านทุจริตให้พนักงานในองค์กร
ในปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมส่งเสริมให้พนักงานได้
ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและความเสีย่ ง
ด้านทุจริต เพื่อให้ปฏิบตั ติ นได้สอดคล้องตามประมวลจริยธรรม
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ธุรกิจของเรา

ธุรกิจและ นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระท�ำผิด และ
การคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล โดยการจัดให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ให้กับกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งผลการจัด
Workshop ท�ำให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีความเข้าใจต่อประมวล
จริยธรรมธุรกิจ และ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านทุจริตมากขึ้น
3. สร้าง Risk Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก
เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานโดยการสร้าง Proactive Risk Center รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
ส�ำหรับการวางแผนการตรวจสอบในงานที่มีความเสี่ยงสูง ทั้ง
ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน และความเสี่ยงด้านทุจริต โดย
น�ำแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง
COSO Enterprise Risk Management Integrating with
Strategy and Performance และ Fraud Risk Management
Policy มาปรับใช้และกระตุน้ ให้พนักงานเข้าใจในการหาแนวทาง
ควบคุมเชิงป้องกัน
4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อปรับตัวเข้าสู่
ยุคดิจิตอล
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เริ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบ
โดยใช้กระบวนการท�ำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process
Automation: RPA) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทแทนเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งใช้ Data Analytics Tool เข้ามาผสม
ผสาน เพื่อให้กจิ กรรมการตรวจสอบภายในมีความรวดเร็วและ
แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น รวมทัง้ ช่วยเตือนภัยทางธุรกิจล่วงหน้าให้กบั
บริษทั ฯ เมือ่ พบข้อบ่งชีค้ วามเสีย่ งและข้อบกพร่องของระบบการ
ควบคุมภายใน นอกจากนีใ้ นปี 2562 ได้มกี ารพัฒนา Automated
Internal Audit Platform เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงาน
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กรรมการและผู้บริหาร

ตรวจสอบภายในส�ำหรับยุคดิจิตอล ได้แก่
• พัฒนาระบบเสริมเพื่อใช้ประโยชน์จากความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ น Risk
Center มาประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และ จัดท�ำแนวการ
ตรวจสอบ (Audit Program) และ ใช้ RPA เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ
• จัดท�ำ Audit Knowledge Sharing Center เพื่อเป็น Search
Engine ในการค้นหาข้อมูลและความรูท้ จี่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบ ทั้งข้อมูลภายในและภายนอก เพื่อให้ค้นหาได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
• จัดท�ำระบบ E-Report ทดแทนการส่งเป็นกระดาษ เพื่อส่ง
รายงานการตรวจสอบให้หวั หน้างานสอบทาน และ ให้หวั หน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในลงนามอนุมตั ใิ นรูปแบบ electronic
และ สามารถส่งรายงานการตรวจสอบแบบอัตโนมัติไปยังผู้
บริหารและผู้รับการตรวจสอบ
• การจัดท�ำแบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ำกับความเสีย่ ง ผูบ้ ริหาร และ ผูร้ บั การตรวสอบผ่าน
ระบบ Online เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�ำ
5. ปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็น Trusted Advisor
ตั้งแต่ปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความส�ำคัญกับ
ลักษณะงานให้ค�ำปรึกษามากขึ้น ครอบคลุมการสอบทานให้
ครบทุกระบบงานทัง้ ด้านประกันรายได้ (Revenue Assurance)
ด้านรายจ่าย รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น ระบบงานขายและการตลาด ระบบ
Billing และการจัดเก็บเงิน ระบบงานวิศวกรรม เป็นต้น โดยการ
ใช้ RPA เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุน และสร้าง

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ความเข้มแข็งให้กบั ปราการด่านที่ 2 ขององค์กร (Second Line
of Defense) ให้เป็นพื้นฐานการปฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึ้น เพื่อมุง่ ไป
สู่การเป็น Trusted Advisor ตาม Internal Audit Roadmap
การฝึกอบรมและพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน
1. ติดตามความรู้ แนวปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลทีท่ นั สมัย
ที่มีการประกาศใหม่น�ำมาปรับใช้ ในการท�ำงาน
เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้ทันสมัย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้มีการติดตามแนวปฏิบัติด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการก�ำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติอื่นที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ของสถาบันวิชาชีพชัน้ น�ำทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เพื่อน�ำมาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย
2. ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านแบบบูรณาการ (Integrated Audit) และ
ค่านิยมการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ
หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีม
งานตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทกุ ด้าน (Integrated
Audit) และมีการมุง่ เน้นพัฒนาให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในมีคา่
นิยมในการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ ที่มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยูเ่ สมอ
3. การพัฒนาตนเองตามกรอบแนวทางการพัฒนาความรูค้ วาม
สามารถด้านตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพื่อให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ทักษะ ที่จ�ำเป็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมา ได้
จัดท�ำแผนพัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของงานตรวจสอบภายใน อ้างอิงตามกรอบการพัฒนาความรู้
รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

และความสามารถ ของ The Institute of Internal
Auditors (The IIA) แบ่งเป็น
- ความรูค้ วามสามารถพื้นฐานการปฏิบตั งิ านตรวจ
สอบ Core Competency
- ความรูค้ วามสามารถเฉพาะบทบาทหน้าที่ Essential
Competency
โดยตัง้ เป้าหมายให้พนักงานแต่ละคนได้รบั การอบรม
เฉลี่ยปีละ 11 วัน ตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้
4. การได้รบั วุฒบิ ตั รวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพที่
เกีย่ วข้องเพื่อสร้างมืออาชีพด้านงานตรวจสอบภายใน
นอกจากนีม้ กี ารกระตุน้ และสนับสนุนให้พนักงานเกิด
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในเยี่ยง
มืออาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจ
สอบหรือวิชาชีพอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในปี 2562 ก�ำหนดเป้า
หมายให้พนักงานได้รบั วุฒบิ ตั รวิชาชีพเป็น ร้อยละ 50
ของจ�ำนวนพนักงานในหน่วยงาน ปัจจุบนั บริษทั มีเจ้า
หน้าทีต่ รวจสอบภายในทีม่ วี ุฒบิ ตั รทางวิชาชีพต่างๆ
รวม 15 คน จากเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในทัง้ หมด
52 คน คิดเป็นร้อยละ 31

ธุรกิจของเรา
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กรรมการและผู้บริหาร

รายงานทางการเงิน

วุฒิบัตร

รายละเอียดหลักสูตรโดยสังเขป

จำ�นวนเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในที่ ได้รับ
การรับรอง (คน)

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล
(Certified Internal Auditor :CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

7

ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศสากล
(Certified Information System Auditor:CISA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นวุฒิบัตรสำ�หรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่รับรู้ต่อบุคคลในวงการในระดับสากล

5

ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
คอมพิวเตอร์ (Certified Information Systems Security
Professional:CISSP) ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

1

ผู้เชี่ยวชาญให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง
(Certification in Risk Management Assurance:CRMA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตรที่ออกแบบสำ�หรับผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่รับผิดชอบและประสบการณ์
ในการให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการกำ�กับดูแล การให้ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ หรือการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลองค์กร
และการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการให้คำ�ปรึกษาและการให้ความเชื่อมั่นในเรื่องดังกล่าว

9

ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย
(Certified Professional Internal Audit of Thailand:CPIAT)

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านการตรวจสอบภายใน

1

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(Certified Public Accountant:CPA) ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการบัญชี การสอบบัญชี กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดทำ�และตรวจสอบบัญชี

4

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
(Tax Auditor:TA) ประเทศไทย

เป็นผู้ที่มีความรู้วิชาการบัญชี วิชาการสอบบัญชี และความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1

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

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

3

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

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

2

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

วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำ�หรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำ�แนะนำ�การบริหารจัดการ
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลภาวะ และปฏิบัติตามพันธกิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานสากล ISO14001:2015

1

โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกจำ�นวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับวุฒิบัตร CIA CISA และ CFE (Certified Fraud Examiners)
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
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รายงานคณะกรรมการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ
จ� ำ นวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่ คุ ณ ประสั ณ ห์ เชื้ อ พานิ ช ประธาน
คุณสมประสงค์ บุญยะชัย และคุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ
ในปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีการประชุม
ทั้งหมด 4 ครั้ง สาระส�ำคัญของการปฎิบัติหน้าที่ในปี 2562 มี
ดังต่อไปนี้
การบูรณการหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการได้บรูณาการหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนใน
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ
บาล (Environmental, Social, and Governance :ESG) ที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั และการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างแท้จริง เพื่อ
ปรับปรุงรวมถึงการก�ำหนดประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ าน
ของผูร้ บั เหมาเพื่อด�ำเนินการวางแผน ก�ำหนดแนวทางแก้ ไขและ
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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การด�ำเนินโครงการตามกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการเห็นชอบการด�ำเนินโครงการตามกลยุทธ์ดำ� เนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนของกบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการ
ส�ำคัญ คือ โครงการความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์ (Cyber Wellness) เพื่อส่งเสริมเยาวชน นักเรียน
ครู ตลอดจนสถานการศึกษา ในการใช้อินเตอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และโครงการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เพื่อส่งเสริมการลดและการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

(นายประสัณห์ เชื้อพานิช)
ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
-
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การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
เอไอเอสก�ำหนดกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจสู่การ
พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการมุ่ง
พัฒนาบริการด้านดิจิทัลไลฟ์ โดยใช้ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี การบริหาร
ความสัมพันธ์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจ พร้อมให้ความ
ส�ำคัญกับการตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษทั อย่างมีนยั
ส�ำคัญ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกลยุทธ์ 7 ด้านสู่
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

สู่การดำ�นเนิธุรนกิธุจรกิอยจอย่
กลยุกลยุ
ทธ ท7ธ์ด7านด้สูานการดำเนิ
างยัางยั
่งยื่งนยืน

1

3

มุงพัฒนานวัตกรรม
ดานดิจ�ทัล

สรางสินคาบร�การผานนวัตกรรมดาน
ดิจ�ทัล เพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ตคนไทย
และเสร�มศักยภาพของภาคธุรกิจ

เสร�มสรางและพัฒนาบุคลากรของเอไอเอสใหมี
ความพรอมตอการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจดานดิจ�ทัล

เศรษฐกิจ
เอไอเอสผนวกกลยุทธ์ 7 ด้านสู่การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน เข้าสูก่ ระบวนการด�ำเนินธุรกิจ ตัง้ แต่การ
ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแลกิจการ
การพัฒนาสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ
นวัตกรรมและบุคลากร โดยวางเป้าหมายในระยะสั้น
ระยะกลางและระยะยาว พร้อมก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน
โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงาน
การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนที่ http://sustainability.
ais.co.th/th/report/sustainability-report
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2

ปกปองระบบสารสนเทศและ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
พัฒนาระบบการปองกันภัยไซเบอร
และการปกปองขอมูลสวนบุคคล
ของลูกคาที่เชื่อถือได

6

พัฒนาและดูแลบุคลากร
แบบองครวม

ลดปร�มาณคารบอนจากกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
และสงเสร�มการใชพลังงานหมุนเว�ยน

สังคม

4

สรางคุณคาในการเขาถึง
เทคโนโลยีใหแกชุมชนและสังคม

ยกระดับคุณภาพความเปนอยูของชุมชน
และลดความเหลื่อมลาทางสังคม
ดวยโครงสรางพ�้นฐานและโซลูชั่นดานดิจ�ทัล

ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
เพ�่อลดปร�มาณคารบอน

สิ�งแวดลอม

5

สงเสร�มความเหมาะสมและ
ปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต
และสังคมออนไลน

7

ลดและกำจัดขยะ
อยางถูกว�ธี

ลดและร�ไซเคิลของเสียจากการดำเนินธุรกิจ
และสงเสร�มใหคนไทยรวมกันกำจัด
ขยะอิเล็กทรอนิกสอยางถูกว�ธี

มุงสรางแบรนดที่สงเสร�มการใชอินเทอรเน็ตและสังคม
ออนไลนอยางเหมาะสมและปลอดภัยแกผูใชงาน
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รายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1)
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ นหลักการเมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม
2551 ให้ฝ่ายจัดการมีอ�ำนาจเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่มี
เงื่อนไขการค้าทัว่ ไปหากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับทีว่ ิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจาก
อิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของบริษทั ในอนาคตจะเป็นรายการทีด่ ำ� เนิน
การตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตาม
กลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทกับกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ส�ำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจ
สอบและคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสีย่ งท�ำหน้าที่
สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ท�ำรายการดัง
กล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญดังเช่นที่ท�ำกับบุคคล
ภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนัน้ ๆ แล้ว
รายการที่เกี่ยวโยงกันส�ำหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึด
แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับการท�ำรายการอืน่ ๆ ทัว่ ไป โดยมีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจของผูม้ สี ทิ ธิอนุมตั ติ ามวงเงินทีก่ ำ� หนด นอกจาก
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับความเสี่ยงยังท�ำหน้าที่
เป็นผู้สอบทานการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัท
ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมเป็นส�ำคัญ
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์
จำ�กัด (มหาชน)
(อินทัช)
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ในสัดส่วนร้อยละ 40.45
- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
2. นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
3. นายกานต์ ตระกูลฮุน
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การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

บริษัทย่อยมีการชำ�ระค่าบริการและชำ�ระ
ดอกเบี้ยจ่ายจากรายการหุ้นกู้ระยะยาว
แก่อินทัช
ขณะที่บริษัทย่อยได้ ให้บริการและ
จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่อินทัช
ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

1.11
0.48

0.91
1.50
1.54

1.20
0.01
0.11

3.09
0.13
0.60

1.20
0.38
0.44

7.01
0.38
3.86

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
และจัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

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

-

1.13
1.10
21.00

1.37
1.63
-

1.49
9.51
1.71
62.50

4.41
1.20
-

4.53
1.55
1.76
51.50

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการ
และชำ�ระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่อินทัช
ในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้
ผู้ ให้บริการรายอื่น
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

บริษัทย่อยต้องชำ�ระค่าตอบแทนในอัตรา
1,400,000 USD/ปี สำ�หรับเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม (Transponder)
บนดาวเทียมไทยคม 7 จากไทยคม สัญญา
มีผลถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 และ
มีการใช้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียม และพื้นที่สำ�หรับติดตั้งอุปกรณ์
ดาวเทียม

ไทยคมเป็นผู้ ให้บริการเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียมรายเดียว
ในประเทศไทย

ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง
ได้จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ ไทยคม
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ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

1.40
0.48
0.13

-

4.27
0.33
1.92

0.19
0.17

6.63
0.96
2.56

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

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ
จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่
ไทยคมในอัตราเดียวกันกับลูกค้า
ทั่วไป

-

59.93
6.38
0.02

-

47.12
9.00
0.11
5.90
2.90

-

55.81
4.92
0.08
0.90
2.14

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการให้แก่ ไทย
คมในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

3. บริษัท ไอ.ที.
แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์
เซอร์วิส จำ�กัด
(ไอทีเอเอส)

บริษัทย่อยว่าจ้างไอทีเอเอสในการดูแล
จัดการและพัฒนาระบบ SAP
ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่
ไอทีเอเอส

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 100

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

0.75
0.08
0.01

-

1.51
0.17
0.21

0.04
0.04

1.61
0.15
0.55

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

81.86
24.46
14.50

-

109.90
10.21
23.08

-

142.84
66.43
55.32
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รายงานทางการเงิน

ไอทีเอเอสให้บริการเกี่ยวกับการ
พัฒนาโปรแกรม และการดูแล
จัดการระบบ SAP รวมถึงค่าบำ�รุง
รักษา มีบริการที่ดี รวดเร็ว และ
ราคาสมเหตุสมผล
บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป
บริษัทย่อยชำ�ระค่าที่ปรึกษาให้แก่ไอที
เอเอสโดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ
ลักษณะงาน และระดับของที่ปรึกษา
โดยเป็นอัตราเดียวกันกับราคาของ
บริษัทที่ปรึกษาระบบ SAP รายอื่น
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

4. กลุ่มบริษัท SingTel
Strategic Investments
Private Limited
(SingTel)
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ร้อยละ 23.32
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การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

บริษัทย่อยทำ�สัญญากับบริษัทในกลุ่ม
SingTel ดังนี้
- บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่าง
ประเทศ (IR)
- บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (IPLC) และบริการเสริม (Content)

การทำ�สัญญาให้บริการ ซึ่งเป็น
ราคาที่ต่างฝ่ายต่างกำ�หนดในการ
เรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งบริษัทคิด
จากผู้ ให้บริการรายอื่น

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

41.80
25.98

0.42

191.91
0.67
151.46

0.42

125.17
3.83
40.62

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR
และค่าบริการเสริม (Content) ใน
อัตราเดียวกันกับผู้ ให้บริการรายอื่น

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

139.26
20.96

19.69

268.53
60.79

8.82

280.92
33.11

บริษัทย่อยชำ�ระค่า IPLC, ค่า IR,
ค่าบริการเสริม (Content) ในอัตรา
เดียวกันกับผู้ ให้บริการรายอื่น
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

บริษัทย่อยว่าจ้างให้ทีเอไอเป็นสื่อโฆษณา
ผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียม
ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่แก่ทีเอไอ

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยทางอ้อม

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

0.06
0.04
0.04

-

0.04
0.01

-

0.04
0.03
0.03

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

-

2.31
2.60

ทีเอไอมีความชำ�นาญในการบริการ
สื่อโฆษณา บริการขายเนื้อหา
(Content) ผ่านช่องสัญญาณ
จานดาวเทียม รวมถึง เป็นผู้จำ�หน่าย
อุปกรณ์จานรับสัญญานดาวเทียม
บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

แอลทีซีดำ�เนินธุรกิจโทรคมนาคม
ในประเทศลาว ให้บริการโทรศัพท์
พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ
อินเตอร์เน็ต และบริการข้ามแดน
อัตโนมัติระหว่างประเทศ โดยอัตรา
ค่าโรมมิ่งที่คิดเป็นอัตราเทียบเคียง
ได้กับราคาตลาด

บริษัทย่อยร่วมมือกับแอลทีซีในการ
ให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่าง
ประเทศ(IR)

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยทางอ้อม
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เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

5. บริษัท ไทย แอดวานซ์
อินโนเวชั่น จำ�กัด
(ทีเอไอ)

6. บริษัท ลาว
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
จำ�กัด (แอลทีซี)

รายงานทางการเงิน

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

14.32
26.69

-

26.81
2.23

-

26.71
2.91

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

5.91
0.39

-

3.73
0.37

-

5.04
0.52

บริษัทย่อยชำ�ระค่า IR ให้แก่แอลทีซี
ในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ ให้
บริการรายอื่น
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

7. บริษัท อุ๊คบี จำ�กัด
(อุ๊คบี)
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 20.94
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การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

บริษัทย่อยว่าจ้างอุ๊คบีสำ�หรับการให้
บริการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ผ่านบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดย
ชำ�ระค่าบริการเป็นรายเดือน
ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่
อุ๊คบี

อุ๊คบีดำ�เนินธุรกิจนำ�เสนอสิ่งตีพิมพ์
ดิจิตอล (Digital Publication)
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) เช่น หนังสือ นิตยสาร
หรือ หนังสือพิมพ์บนสมาร์ทโฟน,
แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

1.80
0.22

-

1.29
0.19

-

0.93
0.12

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

-

23.71
6.47

-

4.27
1.17

-

0.43
1.72

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการเสริม
(Content) ให้แก่อุ๊คบี ในอัตรา
ร้อยละของรายได้ที่บริษัทได้รับ
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ ให้บริการ
ข้อมูลประเภทเดียวกัน

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

8. บริษัท อินฟอร์เมชั่น
ไฮเวย์ จำ�กัด (ไอเอช)
มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น
โดยทางอ้อม
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การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

ไอเอช ให้บริการสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและโครง
ข่ายสื่อสัญญาณ โทรคมนาคมแก่บริษัท
ย่อยขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์
แก่ ไอเอช

ไอเอชให้บริการสิ่งอำ�นวยความ
สะดวก ภายใต้สัญญาเช่าทางการ
เงินและโครงข่ายสื่อสัญญาณ
โทรคมนาคม

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการบริการ

-

0.04

-

0.04

-

0.05

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

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

-

241.14
22.15
6.37
76.70
14.48

-

88.61
33.95
4.63
53.58
-

-

82.31
10.22
2.77
29.41
-

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการโครงข่าย
สื่อสัญญาณโทรคมนาคมแก่ ไอเอช
ในอัตราเดียวกันโดยเป็นอัตราที่
เทียบเคียงได้กับผู้ ให้บริการรายอื่น

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

ธนาคารกรุงไทยประกอบธุรกิจให้
บริการทางการเงิน เช่น ด้านการรับ
ฝากเงิน การให้สินเชื่อ เป็นตัวกลาง
การชำ�ระเงิน และบริการอื่นๆ
-

86.47
0.47

-

17.50
1.75
3.39

-

24.26
1.13

0.49
-

101.30
0.14
0.08
29.00
11.85

0.87
-

167.37
0.10
27.18
3,040.68

0.88
-

177.87
0.11
40.39
20.00
3,188.81

บริษัทย่อยมีการให้บริการและจำ�หน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ ไฮ ช็อปปิ้ง

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ
จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทย่อยรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารจากเคทีบีและดอกเบี้ยจ่าย
จากการกู้ยืมโดยเป็นอัตราที่เทียบ
เคียงได้กับธนาคารพาณิชย์อื่น

ไฮ ช็อปปิ้งประกอบธุรกิจทางด้าน
ดิจิตอลคอนเทนต์ที่นำ�เสนอให้
ผู้บริโภคเข้าถึงรายละเอียดของ
สินค้าและบริการโดยใช้สื่อทีวี
โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ตและ
ช่องทางสื่อโฆษณาอื่น

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยทางอ้อม
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รายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม

ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงินแก่
บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์
แก่ธนาคารกรุงไทย

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

10. บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง
จำ�กัด (ไฮ ช็อปปิ้ง)

ธุรกิจของเรา

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

0.73
0.08

-

3.33
0.88

-

6.20
0.31

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น

-

-

-

0.03

-

-

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ
จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

11. บริษัท ทีซี
บรอดคาสติ้ง จำ�กัด
(ทีซีบี)
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยทางอ้อม

12. บริษัท กอล์ฟดิกก์
จำ�กัด (GOLFD)
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 25.00
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การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

ทีซีบีให้บริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียม
และสัญญาณโทรทัศน์แก่บริษัทย่อย
ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

5.65
0.36

-

12.01
0.49

-

5.58
0.50

บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่
กอล์ฟดิกก์

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการอุปกรณ์
ระบบดาวเทียมและสัญญาณ
โทรทัศน์แก่ทีซีบีในอัตราเดียวกันกับ
การจ่ายให้ผู้ ให้บริการรายอื่น

กอล์ฟดิกก์เป็นผู้ ให้บริการ
แพลตฟอร์มการจองสนามกอล์ฟ
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

0.08
0.01

-

0.09
0.02

-

0.12
-

ซื้อสินค้าและบริการ
1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

0.02
0.35

-

0.42

-

0.17
0.26

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

13. บริษัท อมตะ
เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
(เอเอ็น)
มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น
โดยทางอ้อม
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การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

เอเอ็นให้บริการเช่าวงจรโทรคมนาคม
แก่บริษัทย่อย

เอเอ็นเป็นผู้ ให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคมภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร

ขณะที่บริษัทย่อยได้ ให้บริการด้านการ
บริหารงานและมีการให้บริการโทรศัพท์
แก่เอเอ็น
ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
4. ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น

-

0.04
1.78
7.55
6.60

-

0.29
6.00
0.56
-

-

1.81
5.95
1.14
-

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไปและให้บริการ
ค่าบริหารงานในอัตราที่ตกลงกัน

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

0.26
0.88

-

16.11
1.96

-

26.38
8.11

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการเช่าวงจร
โทรคมนาคมแก่เอเอ็นในอัตรา
เดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ ให้บริการ
รายอื่น
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

14. บริษัท วงใน มีเดีย
จำ�กัด (วงใน)

บริษัทย่อยว่าจ้างวงในเพื่อให้บริการสร้าง
และออกแบบเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน

มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 9.54

ขณะที่บริษัทย่อยได้ ให้บริการโทรศัพท์
แก่วงใน

15. บริษัท ดิจิโอ
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ดิจิโอ)
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ 8.05
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ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

วงในเป็นผู้ ให้บริการแอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับร้านอาหาร
ความสวยความงาม และสปา
ในประเทศไทย

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น

-

0.01
-

-

0.02
-

-

0.28
0.09

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

-

2.41
-

-

3.36
-

-

4.71
0.27

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการ
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการตลาด
แก่วงในในอัตราเดียวกันกับการ
จ่ายให้ผู้ ให้บริการรายอื่น

บริษัทย่อยได้ ให้บริการโทรศัพท์แก่ดิจิโอ
ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

0.06
0.01

-

1.41
0.81

-

5.88
0.58

ดิจิโอเป็นผู้ ให้บริการในการชำ�ระ
เงินผ่านบัตรเครดิต โดยใช้อุปกรณ์
เชื่อมต่อผ่านบนสมาร์ทโฟน
บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

16. บริษัท บีอีซี เวิลด์
จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (บีอีซี)

บริษัทย่อยว่าจ้างบีอีซีในการให้บริการเสริม
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ขณะที่บริษัทย่อยได้ ให้บริการโทรศัพท์
แก่บีอีซี

- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายสมประสงค์ บุญยะชัย

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

0.56
0.07

-

8.56
1.65

-

6.26
0.07
0.49

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

12.66
0.40

-

9.35
0.98

-

6.52
1.02

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการเสริม
(Content) ให้แก่ บีอีซี ในอัตรา
ร้อยละของรายได้ที่บริษัทได้รับ
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ ให้บริการ
ข้อมูลประเภทเดียวกัน
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บริษัทย่อยของบริษัทบีอีซีเวิลด์
ได้ ให้บริการรายการโทรทัศน์และ
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์อื่นผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

17. การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย
และบริษัทย่อย
(เอ็มอาร์ทีเอ)
- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

เอ็มอาร์ทีเอบริการให้เช่าแก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ ให้บริการโทรศัพท์
แก่เอ็มอาร์ทีเอ

กลุ่มบริษัทเอ็มอาร์ทีเอเป็นองค์กร
ชั้นนำ�ในการให้บริการขนส่งมวลชน
ที่มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

0.10
0.05

-

0.37
0.26
0.03

-

1.49
0.24
0.16

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ
จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

9.00
0.32

-

54.09
0.51

-

60.12
9.65

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการเช่า
(ค่าเช่าพื้นที่สถานีฐานและค่าไฟ)
ให้แก่เอ็มอาร์ทีเอในอัตราเดียวกัน
กับผู้ ให้เช่ารายอื่น

18. บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย
จำ�กัด(มหาชน) และ
บริษัทย่อย (เอสซีจี)

เอสซีจีบริการให้เช่าแก่บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ ให้บริการโทรศัพท์และ
จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอสซีจี

- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายกานต์ ตระกูลฮุน

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. รายได้อื่น
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

42.85
0.46
4.47

-

50.81
6.37

-

51.43
0.03
6.17

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ
จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

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

-

1.01
-

-

0.09
7.96
2.39
255.00

-

0.03
2.91
-

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการเช่า
(ค่าเช่าพื้นที่สถานีฐานและค่าไฟ)
ให้แก่เอสซีจี ในอัตราเดียวกันกับ
ผู้ ให้เช่ารายอื่น
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กลุ่มบริษัทเอสซีจีเป็นบริษัท
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

19.บริษัทแรบบิท –
ไลน์ เปย์ จำ�กัด
(อาร์แอลพี)

อาร์แอลพีให้บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์แก่
บริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทย่อยได้ ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่แก่อาร์แอลพี

มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น
โดยทางอ้อม

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

1.55
1.45

-

3.75
0.86

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

-

-

-

18.30
17.79

-

24.69
4.54

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการ
(เงินอิเล็กทรอนิคส์, ระบบการจ่าย
เงินอิเล็กทรอนิคส์) ให้แก่อาร์แอลพี
ในอัตราเดียวกันกับผู้ ให้บริการ
รายอื่น

* วันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัท
แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำ�กัด ได้
ลงทุน บริษัทแรบบิท–ไลน์ เปย์
จำ�กัด มีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 33.33
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อาร์แอลพีให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อรองรับการให้
บริการแก่ลูกค้าในเศรษฐกิจแบบ
ดิจิทัล
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สารจาก CEO

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ลักษณะรายการ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและผู้บริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิน

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

งบการเงินรวม

20. บริษัท โอสถสภา
จำ�กัด (มหาชน)
(โอเอสพี)

บริษัทย่อยได้ ให้บริการโทรศัพท์แก่โอเอสพี

- กรรมการบริษัทร่วมกัน:
นายสมประสงค์ บุญยะชัย

ขายสินค้าและบริการ
1. รายได้จากการให้บริการ
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

0.19
0.07

-

5.07
0.68

-

9.35
2.44

ซื้อสินค้าและบริการ
1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น
2. ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป

-

0.10
-

-

0.20
-

-

0.16
0.03

บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการเช่า
(ค่าเช่าพื้นที่สถานีฐานและค่าไฟ)
ให้แก่โอเอสพี ในอัตราเดียวกันกับ
ผู้ ให้เช่ารายอื่น
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โอเอสพีประกอบธุรกิจสินค้าอุปโภค
บริโภค โดยเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มที่ ไม่ผสมแอลกอฮอล์
และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล
บางชนิด
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รายงานทางการเงิน
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั ิ
อย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณการ
ทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ ง และให้มแี ละ
ด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ำกับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อ
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร
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ความเสีย่ ง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่าง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ ใน
รายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงิน ของบริษั ท ฯ และงบการเงิน รวมของบริษั ท ฯ และ
บริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ในการ
ตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี ได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ ใน
รายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
โดยรวมอยูใ่ นระดับดีเป็นทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้างความเชือ่
มั่น อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้น
สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อได้ โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ
-

นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริษั ท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุน
รวมและเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ รวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการ
เงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการ
ด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยา
บรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4 บริษทั
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ได้นำ�
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จาก
สัญญาที่ท�ำกับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ โดย
กลุม่ บริษทั และบริษทั เลือกใช้วิธรี บั รูผ้ ลกระทบสะสมย้อนหลังจาก
การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีเ้ ป็นรายการ
ปรับปรุงก�ำไรสะสมต้นงวดของงวดปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตาม
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน
ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ
เห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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การรับรู้รายได้
รายได้ของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการบันทึกรายได้ให้ถูกต้องภายใต้ระบบ
ที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของราคา รวมทั้งมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทมีความซับซ้อน ข้าพเจ้า
ได้ให้ความสำ�คัญกับการตรวจสอบรายได้ในประเด็นดังต่อไปนี้
• การบัญชีและการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ในระหว่างปี
• ความถูกต้องของการรับรู้รายได้
นโยบายการบัญชีสำ�หรับการรับรู้รายได้ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17
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• ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของ
การควบคุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้และบันทึกรายได้ นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมที่เป็นอัตโนมัติ และการควบคุมการถ่ายโอนข้อมูล
ระหว่างโปรแกรม การใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ประเมินกระบวนการควบคุมภายในในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ การเริ่มต้นของแผนงานใหม่
และการนำ�เข้าข้อมูลนั้นในระบบเรียกเก็บเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเรื่องการเข้าถึงข้อมูล
และการจัดการการควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบดังกล่าว
• เลือกรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและตรวจสอบตัวอย่างการลดยอดและ
การให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงิน รวมถึงตรวจสอบตัวอย่างการรับชำ�ระเงินกลับไปยังใบแจ้งหนี้
• ตรวจสอบการกระทบยอดที่สำ�คัญโดยผู้บริหารจากระบบทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไปยังระบบเรียกเก็บเงิน
และบัญชีแยกประเภท เพื่อประเมินความถูกต้องและครบถ้วนของรายได้
• ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นด้วยมือและบันทึกเข้าบัญชีรายได้ เพื่อระบุรายการที่ผิดปกติ
• ตรวจสอบกับข้อสมมติฐานและการประมาณการที่สำ�คัญของผู้บริหารที่ใช้ในการบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างปี แต่ยังไม่มีการออกใบแจ้งหนี้ และรายการที่ได้รับเงินแล้ว แต่ยังมีภาระผูกพันที่จะให้บริการ
แก่ลูกค้าในอนาคต
• ตรวจสอบความความถูกต้องของรายการปรับปรุงจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า” มาใช้
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ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สำ�คัญ
กลุ่มบริษัทมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายและข้อพิพาททางการค้า ซึ่งทำ�ให้ต้อง
ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการตั้งประมาณการหนี้สิน
การที่กลุ่มบริษัทประกอบกิจการภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งหาก กสทช.
ตีความ เปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี ข้อพิพาท ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการจ่ายค่าชดเชยได้
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทมีการทำ�งานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงในการเกิดการขัดแย้งระหว่าง
บริษัทด้านการตีความเนื้อหาและเงื่อนไขตามสัญญาที่แตกต่างกัน
เหตุการณ์สำ�คัญ ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สำ�คัญได้แสดงไว้ในในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 40

วิธีการตรวจสอบที่สำ�คัญ รวมถึง
• ออกแบบและทำ�การตรวจสอบเพื่อที่จะระบุคดีความและข้อพิพาทที่อาจจะทำ�ให้เกิดความเสี่ยงที่มีสาระสำ�คัญ
ต่อกลุ่มบริษัทรวมถึงวิธีการต่อไปนี้
- สอบถามผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์สำ�คัญ ข้อพิพาททางการค้า
และคดีความที่สำ�คัญ
- สอบทานรายงานการประชุมของผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
- ส่งจดหมายถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเกี่ยวกับสถานะของคดีความที่สำ�คัญ
- สอบทานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย
• พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้
- ทำ�ความเข้าใจในกลุ่มบริษัทและสภาพแวดล้อมของกลุ่มบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้
- กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้สำ�หรับกลุ่มบริษัทและอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที่กลุ่มบริษัท
ประกอบธุรกิจอยู่ และ
- วิธีการที่กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับนั้น
- สอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่า กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับแล้วหรือไม่
และตรวจสอบจดหมายติดต่อกับผู้มีอำ�นาจทางกฎหมาย เช่น กสทช. (ถ้ามี)
• ขอให้ผู้บริหารออกหนังสือรับรองว่า คดีความและข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นหรือมีความเป็นได้ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้น
มีการพิจารณาผลกระทบ เพื่อบันทึกบัญชีและเปิดเผยในการจัดทำ�งบการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

127

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ ให้ความเชื่อ
มั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการ
เงินหรือกับความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุป ได้ว่ามี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสือ่ สารเรื่องดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลและฝ่าย
บริหารของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแล
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัด
ท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการ
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แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหาร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่
จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนิน
งานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลมีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชือ่ มัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่
ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับ
สูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะ
สมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ
เสี่ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่ง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิด
พลาดเนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร

รวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับ
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยว
กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ใน
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ
ถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็น
เหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่
ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ
และเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูก
ต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยว
กับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
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ข้าพเจ้าได้ ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความ
สัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และก�ำหนด
เป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิด
เผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่
ยากทีจ่ ะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาด
การณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
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กรรมการและผู้บริหาร

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทนย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนีสินหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4

19,636,627,466

9,066,888,356

1,975,219,680

เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็ นการเฉพาะ

5

1,989,089,050

2,220,542,185

1,825,357,904

330,502,410
-

เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน

18

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

19, 35, 39

6, 35

18,297,896,427

19,241,653,605

1,786,094,183

ประมาณการสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย

สิ นทรัพย์ตามสัญญา

7

1,868,738,312

-

-

-

รายได้ค่าบริ การโทรศัพท์เคลือนทีรับล่วงหน้า

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

35

-

50,499,000,000

48,669,000,000

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

สิ นค้าคงเหลือ

8

-

-

ส่ วนของหนี สินระยะยาว

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

36

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

4,828,455,683

3,822,985,486

317,086,768

116,987,006

-

5,772,175

60,345,445
-

67,950,252
-

ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

40

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

9

5,107,842,520

5,221,244,442

9,176,967

9,177,072

5

1,989,089,050

2,220,542,185

18

24,871,789,053

11,203,598,605

24,490,134,874

3,971,753,447

429,844,303

4,913,629

53,738

ค้างจ่ายทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

20

54,364,836,658

50,853,600,583

เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน

18, 35

635,509,431

735,995,899

-

-

27,928,202,917

22,158,565,396

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอืน

11

67,032,210

59,976,210

46,999,310

47,999,310

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

12

125,510,307,301

130,211,973,802

69,709,331

217,277,086

สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ

13

-

-

ค่าความนิยม

14

2,881,699,659

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม

15

103,074,017,347

15,326,846

10,504,755

หนีสินระยะยาว

2,881,699,659

-

-

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย

111,749,059,137

-

-

ส่ วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู ้

16

5,468,375,759

5,091,828,807

11,053,367

17,336,436

3,490,521,588

3,210,339,722

549,988,735

612,954,066

1,374,894,316

1,641,645,473

283,036,590

498,214,691

242,526,970,240

255,600,312,353

28,888,990,250

23,552,346,985

289,669,121,728

290,504,985,469

83,253,826,908

74,405,947,568

140,659,105

2,412,564,709
-

-

-

4,920,000,000

4,920,000,000

-

-

-

-

50,952,575

105,255,299,816

72,764,455,812

18, 35

69,171,920,043

92,029,626,131

15,422,866

25,999,851

21

2,859,529,007

2,253,764,390

329,248,695

263,096,606

20

37,298,912,437

63,516,140,746

-

-

1, 20

3,283,532,804

-

-

-

12,957,012,059

3,539,189
15,910,968,987

หนีสินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

17

รวมสินทรัพย์

-

57,041,933

รวมหนีสินหมุนเวียน

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน

2,892,323,884

36

หนีสินหมุนเวียนอืน

-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,846,503,529

3,963,530,920

34,904,673,116

17,793,644

2,900,000,000

2,904,665,726

5,361,818,613

204,257,782

24,612,629

-

37,679,694,758

5,248,416,692

47,142,151,488

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน
9

-

4,189,025,479

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

5,900,000,000

41,376,819,746

ส่ วนของใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

สินทรัพย์

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ณ วันที

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

2,405,757,999

2,272,417,625

16,386,900

16,386,900

115,019,652,290

160,071,948,892

361,058,461

305,483,357

220,274,952,106

232,836,404,704

13,318,070,520

16,216,452,344

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบกำ�ไรขาดทุน

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

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสบริจ�ำกั
ด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

งบกําไรขาดทุน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
22

หุ ้นสามัญ 4,997 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท

4,997,459,800

4,997,459,800

4,997,459,800

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 2,973 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
2,973,178,632

2,973,095,330

2,973,178,632

2,973,095,330

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

22

22,386,069,897

22,372,276,085

38

(669,657,282)

(668,455,415)

22,386,069,897

22,372,276,085

-

-

ส่ วนตํากว่าทุนอืน
ส่ วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
จัดสรรแล้ว
500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

23

43,725,576,066

32,005,107,623

43,725,576,066

32,005,107,623

350,931,793

339,016,186

350,931,793

339,016,186

69,266,099,106

57,521,039,809

69,935,756,388

58,189,495,224

128,070,516

147,540,956

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

69,394,169,622

57,668,580,765

69,935,756,388

58,189,495,224

รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

289,669,121,728

290,504,985,469

83,253,826,908

74,405,947,568

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
ส่ วนได้เสียทีไ ม่มีอาํ นาจควบคุม

รายได้จากการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์

24

2561

26, 35

150,128,820,094

144,004,927,501

1,727,511,000

35

30,764,865,144

25,850,919,656

-

-

180,893,685,238

169,855,847,157

1,727,511,000

1,733,820,000

1,733,820,000

(1,185,153,576)

-

(81,487,209,457)

(76,700,066,883)

(1,341,462,262)

ต้นทุนขาย

ต้นทุนการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์

30, 35

(30,412,235,356)

(26,755,621,910)

-

-

รวมต้นทุน

(111,899,444,813)

(103,455,688,793)

(1,341,462,262)

(1,185,153,576)

กําไรขันต้ น

68,994,240,425

66,400,158,364

386,048,738

548,666,424

ต้นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

30

(7,861,311,589)

(9,549,510,004)

(1,710,419)

(1,251,230)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

30

(19,879,238,500)

(16,745,333,213)

(192,516,104)

(375,886,050)

(27,740,550,089)

(26,294,843,217)

(194,226,523)

(377,137,280)

รวมต้นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากการให้ บริการ การให้ เช่ าอุปกรณ์ และการขาย

กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย

2562

ต้นทุน
4,997,459,800

24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

รายได้

รวมรายได้

ทุนจดทะเบียน

ชําระครบแล้ว

2562

รายได้จากการขาย

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ณ วันที

-

41,253,690,336

40,105,315,147

191,822,215

171,529,144

รายได้ดอกเบีย

27, 35

197,602,961

164,949,049

610,340,003

838,310,045

รายได้อืน (กลับรายการ)

28, 35

648,896,450

695,878,287

67,516,380

(1,162,752,777)

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้า

9, 10

(85,867,508)

(122,974,184)

30,590,075,960

30,044,590,383

308,410,189

118,631,111

2,786,812

995,394

35

(144,365,024)

(177,470,136)

(144,335,024)

(157,857,302)

31, 35

(4,776,605,533)

(5,147,685,400)

(72,649,111)

(105,657,456)

37,401,761,871

35,636,643,874

31,245,557,235

29,629,157,431

(6,209,242,358)

(5,922,538,911)

(55,986,548)

53,020,706

31,192,519,513

29,714,104,963

31,189,570,687

29,682,178,137

กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
131
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

งบกำ�ไรขาดทุน (ต่อ)

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสบริจ�ำกั
ด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บริจ�ำกั
ด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สํ าหรั บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

หน่ วย : บาท

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

การแบ่ งปั นกําไร
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น (บาท)

31,189,570,687

29,682,178,137

2,948,826

31,926,826

31,192,519,513

29,714,104,963

31,189,570,687
-

29,682,178,137
-

31,189,570,687

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2561

29,682,178,137

33

กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน

10.49

9.98

10.49

9.98

กําไรต่อหุ ้นปรับลด

10.49

9.98

10.49

9.98

กําไรสํ าหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

31,192,519,513

29,714,104,963

31,189,570,687

29,682,178,137

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้

21

ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษทั ย่อย

10

279,643,232
-

-

34,893,915

-

-

195,825,589

-

ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรั บปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

32

(55,778,079)

-

(6,978,783)

223,865,153

-

223,740,721

-

31,416,384,666

29,714,104,963

31,413,311,408

29,682,178,137

31,413,311,408

29,682,178,137

31,413,311,408

29,682,178,137

3,073,258

31,926,826

31,416,384,666

29,714,104,963

การแบ่ งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

31,413,311,408

29,682,178,137

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ษทั แอดวานซ์นอินรวม
โฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น บริงบการเงิ
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

กําไรสะสม

ส่ วนตํากว่ าทุนอืน

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนตํา จาก
ทุนเรื อนหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

สํารองสําหรับ

การเปลียนแปลง

จัดสรรแล้ ว

ส่ วนของ

การจ่ ายโดย

กําไรจาก

รวมองค์ประกอบ

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสีย

ทีอ อกและ

ส่ วนเกินมูลค่ า

สัดส่ วนการถื อหุ้น

ทุนสํารองตาม

ยังไม่ ได้

ใช้ หุ้น

การลดสัดส่ วน

อืนของส่ วนของ

ผู้ถือหุ้น

ทีไ ม่ มอี าํ นาจ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

ในบริษัทย่อย

กฎหมาย

จัดสรร

เป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

ควบคุม

ผู้ถือหุ้น

2,973,095,330

22,372,276,085

-

500,000,000

24,174,742,689

139,053,886

161,186,663

300,240,549

50,320,354,653

38,775,637

-

38,775,637

38,775,637

106,433,070

50,426,787,723

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ ด้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

24

-

-

-

-

34, 35

-

-

-

-

(21,851,813,203)

-

-

-

(21,851,813,203)

(665,722)

(21,852,478,925)

-

-

-

-

(21,851,813,203)

38,775,637

-

38,775,637

(21,813,037,566)

(665,722)

(21,813,703,288)

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220,476,756

220,476,756

38

-

-

(668,455,415)

-

-

-

-

-

(668,455,415)

(210,629,974)

(879,085,389)

รวมการเปลีย นแปลงส่ วนได้ เสียของบริษัทย่ อย

-

-

(668,455,415)

-

-

-

-

-

(668,455,415)

9,846,782

(658,608,633)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

(668,455,415)

-

(21,851,813,203)

38,775,637

-

38,775,637

(22,481,492,981)

9,181,060

(22,472,311,921)

-

-

-

-

29,682,178,137

-

-

-

29,682,178,137

31,926,826

29,714,104,963

-

-

29,682,178,137

-

-

-

29,682,178,137

31,926,826

29,714,104,963

(668,455,415)

500,000,000

32,005,107,623

177,829,523

161,186,663

339,016,186

57,521,039,809

147,540,956

57,668,580,765

เงินปันผลจ่าย
รวมเงินทุนทีไ ด้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ื อหุ้น

-

-

38,775,637

การเปลีย นแปลงส่ วนได้ เสียของบริษัทย่ อย
การได้มาซึงส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ย่อย

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
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2,973,095,330

22,372,276,085
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กําไรสะสม

ส่ วนตํากว่ าทุนอืน
ส่ วนตํา จาก
ทุนเรื อนหุ้น

หน่ วย : บาท

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํารองสําหรับ

การเปลียนแปลง

จัดสรรแล้ ว

ส่ วนของ

การจ่ ายโดย

กําไรจาก

รวมองค์ประกอบ

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสีย

ทีอ อกและ

ส่ วนเกินมูลค่ า

สัดส่ วนการถื อหุ้น

ทุนสํารองตาม

ยังไม่ ได้

ใช้ หุ้น

การลดสัดส่ วน

อืนของส่ วนของ

ผู้ถือหุ้น

ทีไ ม่ มอี าํ นาจ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

ในบริษัทย่อย

กฎหมาย

จัดสรร

เป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

ควบคุม

ผู้ถือหุ้น

2,973,095,330

22,372,276,085

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเดิม
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15

2.4

-

-

(668,455,415)

500,000,000

32,005,107,623

177,829,523

161,186,663

339,016,186

57,521,039,809

147,540,956

57,668,580,765

-

-

1,355,917,425

-

-

-

1,355,917,425

33,674

1,355,951,099

(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

-

-

-

-

25,792,721

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่

2,973,095,330

22,372,276,085

13,793,812

-

-

-

(13,877,114)

-

(13,877,114)

-

-

-

-

25,792,721

-

25,792,721

-

-

-

(21,048,760,390)

-

-

-

(21,048,760,390)

(1,477,858)

(21,050,238,248)

13,793,812

-

-

(21,048,760,390)

11,915,607

-

11,915,607

(21,022,967,669)

(1,477,858)

(21,024,445,527)

-

-

-

(1,201,867)

(21,099,514)

(22,301,381)

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ ด้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู ื อหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรื อนหุน้

22

83,302

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

24

-

34, 35

-

เงินปันผลจ่าย
รวมเงินทุนทีไ ด้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ื อหุ้น

83,302

25,792,721

การเปลีย นแปลงส่ วนได้ เสียของบริษัทย่ อย
การเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ย่อย

38

-

รวมการเปลีย นแปลงส่ วนได้ เสียของบริษัทย่ อย

-

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

83,302

-

(1,201,867)

-

-

-

(1,201,867)

-

-

-

-

(1,201,867)

(21,099,514)

(22,301,381)

13,793,812

(1,201,867)

-

(21,048,760,390)

11,915,607

-

11,915,607

(21,024,169,536)

(22,577,372)

(21,046,746,908)

-

31,189,570,687

-

-

-

31,189,570,687

2,948,826

31,192,519,513

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรสําหรับปี

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

-

-

-

-

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

(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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

2,973,178,632

22,386,069,897

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษทั แอดวานซ์นอินเฉพาะกิ
โฟร์ เซอร์ วสิ จํจากัการ
ด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงิ
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม

หมายเหตุ
ทุนเรื อนหุ้น

จัดสรรแล้ ว

สํ ารองสํ าหรั บ

กําไรจาก

รวมองค์ ประกอบ

ทีออกและ

ส่ วนเกินมูลค่ า

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้

การจ่ ายโดย

การลดสั ดส่ วน

อืนของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ ว

หุ้นสามัญ

กฎหมาย

จัดสรร

ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

2,973,095,330

22,372,276,085

500,000,000

24,174,742,689

139,053,886

161,186,663

300,240,549

50,320,354,653

24

-

-

-

-

38,775,637

-

38,775,637

38,775,637

34, 35

-

-

-

(21,851,813,203)

-

-

-

(21,851,813,203)

-

-

-

(21,851,813,203)

38,775,637

-

38,775,637

(21,813,037,566)

กําไรสําหรับปี

-

-

-

29,682,178,137

-

-

-

29,682,178,137

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี

-

-

-

29,682,178,137

-

-

-

29,682,178,137

2,973,095,330

22,372,276,085

500,000,000

32,005,107,623

177,829,523

161,186,663

339,016,186

58,189,495,224

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
รายการกับเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลจ่าย
รวมรายการกับเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่
อ)งบแสดงการเปลี
งบการเงิยนแปลงส่
นเฉพาะกิ
จการ
วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ทุนเรื อนหุ้น

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ ว

สํ ารองสํ าหรั บ

กําไรจาก

รวมองค์ ประกอบ

ทีออกและ

ส่ วนเกินมูลค่ า

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้

การจ่ ายโดย

การลดสั ดส่ วน

อืนของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ ว

หุ้นสามัญ

กฎหมาย

จัดสรร

ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

2,973,095,330

22,372,276,085

500,000,000

32,005,107,623

177,829,523

161,186,663

339,016,186

58,189,495,224

-

-

-

1,355,917,425

-

-

-

1,355,917,425

2,973,095,330

22,372,276,085

500,000,000

33,361,025,048

177,829,523

161,186,663

339,016,186

59,545,412,649

13,793,812

-

-

(13,877,114)

-

(13,877,114)

-

-

25,792,721

-

25,792,721

25,792,721

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเดิม
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15

2.4

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่
รายการกับเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรื อนหุ ้น

22

83,302

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

24

-

-

-

34, 35

-

-

-

(21,048,760,390)

-

-

-

(21,048,760,390)

13,793,812

-

(21,048,760,390)

11,915,607

-

11,915,607

(21,022,967,669)

เงินปั นผลจ่าย
รวมรายการกับเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

83,302

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี

-

-

-

31,189,570,687

-

-

-

31,189,570,687

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

-

-

-

223,740,721

-

-

-

223,740,721

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี

-

-

-

31,413,311,408

-

-

-

31,413,311,408

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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สารจาก CEO

งบกระแสเงินสด

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)งบกระแสเงิ
และบรินสดษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายได้ดอกเบีย
ต้นทุนทางการเงิน
(กลับรายการ) หนีสงสัยจะสูญและหนีสูญ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กลับรายการขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย การลดมูลค่าของสิ นค้า
และตัดจําหน่ ายสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากอุปกรณ์ทียกเลิกการใช้งาน
ขาดทุนจากการยกเลิกสิ นทรัพย์ตามสัญญา
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอืน
(กําไร) ขาดทุนจากการขาย และตัดจําหน่ายสินทรัพย์
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึน
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย
และการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน
เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ตามสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
ประมาณการสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย
รายได้ค่าบริ การโทรศัพท์เคลือนทีรับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนีสินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ (หนีสิน) ทางการเงินอืน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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2562

12, 30
15, 16, 30
27, 35
31, 35
6
24
8
2.4
11

9, 10
32

หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2561

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

29,714,104,963

31,189,570,687

29,682,178,137

27,342,646,641
9,886,173,071
(197,602,961)
4,776,605,533
2,520,818,756
25,792,721

24,821,823,859
9,057,267,056
(164,949,049)
5,147,685,400
2,174,515,136
38,775,637

62,579,414
6,401,580
(610,340,003)
72,649,111
(200,000)
25,792,721

74,574,891
10,486,524
(838,310,045)
105,657,456
(1,013,216)
38,775,637

(15,611,282)
952,433,692
746,805,695
1,000,000
177,909,650
(416,414,806)

(151,790,130)
635,294,073
2,255,237
201,914,179

1,000,000
35,557,433
(499,486)

(8,647,990)
24,686,142

85,867,508
844,012,892
6,209,242,358

122,974,184
188,448,953
5,922,538,911

(30,590,075,960)
110,446,463
55,986,548

(30,044,590,383)
28,106,147
(53,020,706)

84,132,198,981

77,710,858,409

358,868,508

(981,117,406)

231,453,135
(1,602,313,048)
(920,605,134)
(989,858,916)
342,464,732
266,751,157
1,904,589,590
(113,401,922)
225,494,559
(231,453,135)
6,089,356
146,431,280
(3,588,355)
83,394,252,280
(45,600,833)
(6,721,408,874)
76,627,242,573

422,091,345
(3,889,748,918)
307,110,764
7,245,801
260,384,837
1,344,423,499
553,848,683
(422,091,345)
3,450,146
(401,038,134)
23,411,135
75,919,946,222
(25,551,782)
(6,762,700,249)
69,131,694,191

10,954,645
63,090,360
215,178,101
53,326,532
(113,401,922)
(105)
(3,539,189)
584,476,930
(20,273,104)
(60,345,445)
503,858,381

4,991,435
(2,479,928)
22,184,384
129,096,074
(6,735)
(143,746)
4,273,549
(823,202,373)
(9,918,501)
(67,950,252)
(901,071,126)

รายงานทางการเงิน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

31,192,519,513

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย
ซื อทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
จําหน่ายอุปกรณ์
จ่ายชําระใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
เงินให้กูย้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึนสุทธิ
เงินลงทุนในการร่ วมค้าเพิมขึน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิมขึน
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื อธุรกิจ
เงินลงทุนระยะยาวอืนเพิมขึนสุทธิ
รับเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

20
35
9
10

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิม ขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึนสุทธิ
รับเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชําระหนี สินระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ ้น
จ่ายชําระหนี สินตามสัญญาเช่ าการเงิน
เงินสดจ่ายเพือซื อบริ ษทั ย่อยจากส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินรับค่าหุ ้นจากส่ วนได้เสี ยทีไ ม่มีอาํ นาจควบคุม
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

18
18, 35
18
18
18

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนของยอดคงเหลือ
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

4

ข้ อมูลเพิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่ เงินสด
ยอดหนี คา้ งชําระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ ายทุนและใบอนุ ญาตให้ใช้
คลืนความถีโทรคมนาคม

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2562

2561

188,219,053
(23,029,006,645)
76,690,654
(4,020,000,000)
(8,056,000)
7,799,974
(26,784,352,964)

173,093,607
(20,197,787,650)
847,166,956
(20,535,811,461)
(787,498,919)
(3,375,339,629)
(576,900)
(43,876,753,996)

560,321,637
(10,934,441)
62,118,468
(1,830,000,000)
(1,000,000)
26,373,181,453
25,153,687,117

1,267,582,497
(26,923,095)
9,498,379
(9,135,100,000)
(3,999,700)
30,540,494,539
22,651,552,620

(3,106,139,500)
(5,900,000,000)
2,000,000,000
(11,153,580,000)
(56,226,064)
(22,301,381)
(21,050,238,248)
(39,288,485,193)

(3,307,213,164)
(850,000,000)
3,000,000,000
(2,887,953,863)
(55,685,731)
(879,085,390)
300
(21,852,478,925)
(26,832,416,773)

(63,706,504)
(2,900,000,000)
7,844,796
(8,205,362)
(21,048,760,390)
(24,012,827,460)

(171,550,050)
2,900,000,000
280,000,000
(2,827,953,863)
(16,898,416)
(21,851,813,204)
(21,688,215,533)

15,334,694
10,569,739,110
9,066,888,356
19,636,627,466
-

(6,042,459)
(1,583,519,037)
10,650,407,393
9,066,888,356
-

(768)
1,644,717,270
330,502,410
1,975,219,680

(84,340)
62,181,621
268,320,789
330,502,410

76,777,034,340

80,209,168,345

1,261,780

1,840,617

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ งของงบการเงิ
นส่วนหนึน่งนีของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

หมายเหตุ
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริหมายเหตุ
ษัท แอดวานซ์
อินโฟร์น เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุ
ส�ำหรับปีปสระกอบงบการเงิ
ิ้นสุด วันที่ 31
น ธันวาคม 2562
ประกอบงบการเงิ
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สารบัญ
การดําเนินงานและข้อมูลทัว ไปของบริ ษทั
เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสาํ คัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ตามสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ค่าความนิ ยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนสํารองตามกฎหมาย
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานและการจําแนกรายได้
รายได้จากการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์
รายได้ดอกเบีย
รายได้อืน (กลับรายการ)

สารบัญ
กองทุนสํารองเลียงชีพ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุ ้น
เงินปันผล
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เครื องมื อทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
การซื อธุรกิจ
ประมาณการหนีสินจากภาษีหัก ณ ทีจ่าย
เหตุการณ์สาํ คัญ ข้อพิพาททางการค้าและคดีความทีสาํ คัญ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การอนุมตั ิงบการเงิน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
1.

การดําเนินงานและข้ อมูลทัวไปของบริษทั
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นนิ ติบุคคลที จดั ตังขึนในประเทศไทย และทีอยู่
จดทะเบียนตังอยูเ่ ลขที 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือเดือนพฤศจิกายน 2534
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ผูถ้ ื อหุ ้ นรายใหญ่ ได้แก่ บริ ษัท อิ นทัช โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน) ถื อหุ ้นร้อยละ 40.45
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และเป็ นนิติบคุ คลทีจดั ตังขึนในประเทศไทย
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถื อหุ ้นร้อยละ 23.32 (31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั และเป็ นนิติบคุ คลทีจดั ตังขึนในประเทศสิ งคโปร์
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั คือ ให้บริ การทีปรึ กษาและบริ หารงานให้กบั บริ ษทั ย่อย และการประกอบธุรกิจทีสาํ คัญ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) สรุ ปได้ดงั นี
1) การเป็ นผูด้ ําเนิ น งานและให้บริ ก ารสื อสารข้อมู ล ผ่านสายโทรศัพ ท์ด้ว ยระบบ DATAKIT VIRTUAL
CIRCUIT SWITCH โดยบริ ษ ัท แอดวานซ์ ดาต้า เน็ ท เวอร์ ค คอมมิ วนิ เคชัน ส์ จํา กัด (“ADC”) ซึ งเป็ น
บริ ษัทย่อยทางอ้อ ม ได้รั บอนุ ญ าตจากบริ ษัท ที โอที จํากัด (มหาชน) (“ที โอที”) ตามสัญ ญาอนุญ าตให้
ดํา เนิ น กิ จ การบริ ก ารสื อ สารข้อ มู ล โดยใช้ ระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ในเขต
ชุมสายโทรศัพท์นครหลวง ตามสัญญาฉบับลงวันที 19 กันยายน 2532 ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น ADC
มีสิทธิ และหน้าทีปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อตกลงโดยต้องโอนกรรมสิ ทธิ ในบรรดาเครื องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ หรื อทรั พย์สิ นที ได้กระทํา ขึ น หรื อจัดหามาไว้สําหรับ ดําเนิ นการระบบ DATAKIT ให้แก่ ทีโอที
ทันทีทีติดตังเสร็จเรี ยบร้อย และการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเป็ นรายปี ให้แก่ทีโอที ในอัตราร้อยละ
ของรายได้จ ากการให้ บ ริ ก ารของระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ตามสั ญ ญาและ
ผลประโยชน์ อื น ใดที พึ ง ได้รั บ ในรอบปี ก่ อ นหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า ภาษี ใ ดๆ หรื อ อย่ า งน้ อ ยเท่ า กับ
ผลประโยชน์ตอบแทนขันตําต่อปี ตามทีระบุไว้ในสัญญา
ADC และ ทีโ อที ได้ตกลงแก้ไขสัญ ญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ โดยทําสัญญาแก้ไขเพิมเติม ฉบับลงวัน ที
25 กันยายน 2540 ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ดาํ เนิ นการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็ น 25 ปี (สิ นสุ ดสัญญา
วันที 24 กันยายน 2565) และยกเว้นการเรี ยกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ตังแต่วนั ที 25 กันยายน 2540
ทังนี ADC ได้ออกหุ้นสามัญจํานวน 10.75 ล้านหุ ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาทให้กบั ทีโอที ในวันที 17 มี นาคม
2541 (ร้อยละ 11.23 ของจํานวนหุน้ ทังหมด) เพือแลกกับสิ ทธิ ดงั กล่า ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ทีโอที
มีสัดส่ วนถือหุน้ ใน ADC คิดเป็ นร้อยละ 48.12 (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 48.12)
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สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ADC และทีโอทีได้ยกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนินการ โดยทําข้อตกลงยกเลิกสัญญา ลงวันที 21 สิ งหาคม
2561 ซึ ง ADC ได้ยุติการให้บริ การสื อสารข้อมูลแก่ผใู้ ช้บริ การในวันที 31 ธันวาคม 2561 สิ ทธิและหน้าที
ของ ADC ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการให้ถือเป็ นอันยกเลิก ยกเว้นหนังสื อคําประกันจากธนาคารให้มี
ผลจนกว่า ADC จะพ้น ข้อผูกพัน หรื อความรับ ผิ ดชอบตามสั ญ ญาและ ADC จะต้องส่ งมอบสิ น ทรัพ ย์
บางส่ วนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการให้แก่ทีโอที
2) การเป็ นผูด้ าํ เนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีภายใต้คลืนความถี 2.1 GHz โดย บริ ษทั แอดวานซ์
ไวร์ เ ลส เน็ ท เวอร์ ค จํา กัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษั ท ย่อ ย ได้รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสี ย ง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนิ น การและ
ให้บ ริ การโทรศัพ ท์เคลือ นที ภายใต้ช่ วงคลื นความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ
2140 MHz - 2155 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุญาต”) ลงวันที 7 ธันวาคม
2555 โดย AWN ได้รับสิ ทธิ ตามใบอนุ ญ าตดังกล่ าว เริ มตังแต่วนั ที 7 ธันวาคม 2555 ถึ งวันที 6 ธันวาคม
2570 AWN ผูกพันจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํ หนดในใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลืนความถี 1800 MHz
เมือวันที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีภายใต้ช่วงคลืน
ความถี วิ ทยุ ค มนาคมระหว่ าง 1725 MHz - 1740 MHz และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุ ญ าตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครังที 1) ลงวันที 25 พฤศจิ กายน 2558 โดย AWN ได้รับสิ ทธิ ตามใบอนุ ญาต
ดังกล่าว เริ มตังแต่วนั ที 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที 15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพันจะต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํ หนดในใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลืนความถี 900 MHz
เมือวันที 27 พฤษภาคม 2559 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีภายใต้ช่วงคลืน
ความถี วิ ท ยุ ค ม นาคมระหว่ า ง 895 MHz - 905 MHz และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิม เติมครังที 2) (“ใบอนุญาต”) ลงวันที 30มิถุนายน2559 ด้ว ยราคาประมูลรวมทังสิ น
75,654 ล้านบาทโดย AWN ได้รับสิ ทธิ ตามใบอนุญ าตดังกล่าว เริ มตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2559 ถึ งวันที
30 มิถุนายน 2574 AWN มีภาระผูกพันจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนี ยมตามทีกาํ หนด
ในใบอนุญาต
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุไว้ในการประมูลเมือวันที 28 มิถุนายน 2559 AWN ได้ช าํ ระเงินงวดแรก
เป็ นจํานวนร้อยละ 11 ของราคาประมู ลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็ นเงินทังสิ น 8,603 ล้านบาท พร้อมวาง
หนังสื อคําประกันจากธนาคารเพือคําประกันการชําระเงินในส่ วนทีเหลือให้กบั กสทช. โดยเงินงวดที 2
และ 3 อีกร้อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิมจะชําระในปี ทีส องและปี ทีสามนับจากวันจ่ายชําระครังแรก และ
ส่วนทีเหลือจะชําระในปี ทีสี
เมื อวัน ที 11 เมษายน 2562 คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ออกคํา สั งหัว หน้า คณะรัก ษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ที 4/2562 ให้ค ณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จ การโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (“กสทช.”) พิจารณาแบ่งชําระเงินจากการประมู ลคลื นความถีท งั หมดทีผูร้ ั บใบอนุ ญ าตให้ใช้
คลื นความถี 890-915 MHz/935-960 MHz ต้องชําระออกเป็ นสิ บงวด ปี ละงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยให้
ผูร้ ั บใบอนุ ญาตที ไม่ส ามารถชําระเงิ นจากการประมู ลคลื นความถีไ ด้ตามเงือนไขการชําระเงิน เดิ ม แจ้ง
ความจํา นงในการขอแบ่งชํา ระดังกล่ าวไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน นับ แต่วนั ที ค าํ สังนี มี ผลใช้บ ังคับ
อย่างไรก็ตามการขอแบ่งชําระอยูภ่ ายใต้เงือนไขทีว่าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะต้องประสงค์ทีจะเข้าร่ วมขอรับ
การจัดสรรคลืนความถี 700 MHz ที กสทช. จะพิจารณาจัดสรรด้วย
เมือวันที 10 พฤษภาคม 2562 AWN ได้ยืนหนังสื อถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) เพือแจ้งความประสงค์ขอแบ่งชําระเงิน
ประมูลคลืนความถี 900 MHz
เมื อ วัน ที 19 มิ ถุ น ายน 2562 AWN ได้เข้ า ร่ ว มขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื น ความถี ส ํ า หรั บ กิ จ การ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อสํานักงาน กสทช. และเป็ นผูไ้ ด้รับจัดสรรคลืนความถี 700 MHz จํานวน 1 ชุด
ซึ งต่อมา AWN ได้รับ หนังสื อจาก กสทช. ยืนยัน ว่า AWN ได้ปฏิ บตั ิต ามข้อกําหนดของคําสัง คสช. ที
4/2562 ส่ งผลให้ AWN ได้รับสิ ทธิในการแบ่งชําระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขใหม่ที
ระบุในคําสัง คสช. ที 4/2562 ดังกล่าว และแจ้งข้อมู ลการแบ่งชําระเงินออกเป็ นสิ บงวด งวดละเท่าๆกัน
ทังนี AWN ได้ทาํ การวัดมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่ายของคลืนความถี 900 MHz
โดยพิจารณาระยะเวลาการชําระหนี ทีเปลียนแปลงไปและการเข้าร่ วมรับการจัดสรรคลืนความถี 700 MHz
ผลต่างทีเกิดขึ นจากการวัดมูลค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่ายคลืนความถี 900 MHz
ตามเงือนไขเดิ มและเงือนไขใหม่ รับรู ้เป็ นส่ วนปรับมู ลค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื นความถีโทรคมนาคมรอ
รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุน การได้รับใบอนุญ าตให้ใช้คลืน
ความถี 700 MHz เมือ AWN ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 700 MHz
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ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลืนความถี 1800 MHz
เมื อวันที 19 สิ งหาคม 2561 AWN ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีภายใต้ช่วงคลืน
ความถี วิ ทยุ ค มนาคมระหว่ าง 1740 MHz - 1745 MHz และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุ ญ าตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครังที 3) (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที 21 กันยายน 2561 โดย AWN ได้รับสิ ทธิ ตาม
ใบอนุ ญาตดังกล่ าว เริ มตังแต่ว นั ที 24 กันยายน 2561 ถึ งวันที 15 กันยายน 2576 AWN มี ภาระผูก พันจะต้อ ง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํ หนดในใบอนุญาต
การจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลืนความถี 700 MHz
เมื อ วัน ที 19 มิ ถุ น ายน 2562 AWN ได้รั บการจัดสรรคลื นความถี 700 MHz จากคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ภายใต้ช่วงคลืนความถีวิทยุ
คมนาคมระหว่าง 723 MHz - 733 MHz และ 778 MHz - 788 MHz กําหนดระยะเวลา 15 ปี เริ มตังแต่วนั ที
1 ตุลาคม 2563 หรื อจนกว่าจะกําหนดเป็ นอย่างอืน ด้วยราคารวมทังสิน 17,584 ล้านบาท ตามเงือนไขและ
ข้อกําหนดที ระบุไว้ในประกาศ กสทช. ลงวันที 5 มิถุนายน 2562 AWN มี ภาระผูกพันจะต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนี ยมภายในระยะเวลาตามที กาํ หนดในใบอนุ ญาต AWN จะเริ มชําระ
งวดแรกไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันเริ มต้นการอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถี 700 MHz สําหรับงวดที 1 ชําระ
เงิน ค่าคลื นความถี ร้อยละ 10 ของราคาการอนุ ญ าตให้ใช้คลื นความถี ราคารวมภาษี มู ลค่า เพิม เป็ นเงิน
ทังสิ น 1,881 ล้านบาท พร้ อมหนังสื อคําประกันจากธนาคารเพือ คําประกันการชําระเงินในส่ วนทีเหลือ
ให้กบั กสทช. จํานวนทีเหลือจะชําระในปี ทีสองถึงปี ทีสิบ งวดละเท่า ๆ กัน พร้อมหนังสื อคําประกันจาก
ธนาคารเพือคําประกันค่าคลืนความถีส่วนทีเหลือ
ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขก่อนการรับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที กาํ หนดแล้วให้ถื อว่า ผูข้ อรับใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีฯ ที ได้รับการจัดสรรคลืน
ความถีดงั กล่าวนี สินสิ ทธิ ทีจะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯ ตลอดจนต้องชดใช้คา่ เสียหายเบื องต้น
เป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 2,638 ล้านบาท และค่าเสี ยหายอืนทีเกิดจากการดําเนินการเรี ยกคืนคลืนความถี
รวมถึ งการไม่ได้รับสิ ทธิ การแบ่งชําระเงินตามที ระบุไว้ในคําสัง คสช. ที 4/2562โดยจะต้องกลับไปชําระ
เงิน ตามเงื อนไขการชําระเงิน ประมู ลคลืน ความถี 900 MHz และเงิน ประมู ลคลื น ความถี ส่ วนเพิ ม ตาม
หลักเกณฑ์ทีระบุในประกาศของ กสทช. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีก ารอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีสํา หรับ
กิจการโทรคมนาคม 895 MHz - 905 MHz และ 940 MHz - 950 MHz ตามเงือนไขเดิม

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ชื อกิจการ

บริษทั ย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ซุ ปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค
จํากัด
บริ ษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด
บริ ษทั แฟกซ์ ไลท์ จํากัด
บริ ษทั ไมโม่เทค จํากัด

4) บริ ษัท ซี เอส ล็ อกอิ นโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) บริ ษัทย่อยทางอ้อม ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการ
กิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) สํ าหรั บใบอนุ ญ าต
ด้านอิ นเตอร์ เน็ ต ประเภท 1 ประเภท 2 และ ด้า นโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพื อดําเนิ นการ
และให้บริ การเกียวกับศูนย์ขอ้ มู ลอินเตอร์ เน็ต บริ การอิ นเตอร์ เน็ ต บริ การรั บ - ส่ งสัญญาณผ่านดาวเที ยม
เพือ การสื อสารทังภายในประเทศและต่างประเทศ และจําหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต

บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริ บิวชัน
จํากัด

ตามข้อกํา หนดของ กสทช. หากผูไ้ ด้รับใบอนุญาตมิได้กระทํา การทีขดั ต่อเงือนไขในใบอนุญาตโดยผิด
ในลักษณะทีสาํ คัญหรือเป็ นความผิดทีร้ายแรง กสทช. จะพิจารณาการต่อใบอนุญาตตามขันตอนปกติ
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วมและการร่ วมค้า ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด ผูใ้ ห้บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด
หยุดให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที
ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากัด
ผูใ้ ห้บริ การเงินอิ เล็กทรอนิ กส์และการชําระเงิ นทาง
บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด
อิเล็กทรอนิกส์และบัตรเงินสด
บริ ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เคลื อ นที บ นคลื น ความถี
2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผู ้ จั ดจํ าหน่ าย
โทรศั พท์ เคลื อนที และให้ บ ริ การโท รศั พ ท์
ระหว่ า งประเทศ ให้ บ ริ การโทรคมนาคม
บริ ก ารโครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริ การ
อินเตอร์ เน็ต
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ประเทศที สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
กิจการจัดตัง 2562
2561
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
98.55
99.99
99.99

99.99
98.55
99.99
99.99

ไทย
ไทย

99.99
99.99

99.99
99.99

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

3) บริ ษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“SBN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาตกิ จการ
กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ เพือให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ทีไม่ ใช้คลืนความถี ระดับชาติ
ตามใบอนุ ญาตเลขที B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุ ญาต”) ลงวันที 20 มี นาคม 2560 โดยมีกาํ หนดสินสุ ดวันที
19 มี นาคม 2575 นอกจากนี SBN ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. สําหรับให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ช่ อง
ต่าง ๆ แต่ละฉบับมี ระยะเวลา 1 - 3 ปี ทังนี SBN มี ภาระผูกพันจะต้องปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ และจ่ าย
ค่าธรรมเนี ยมภายในระยะเวลาตามทีกาํ หนดในใบอนุญาต

ชื อกิจการ

กรรมการและผู้บริหาร

ผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม บริ การ
โครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ และ
ให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
ผู ้นําเข้า และจัด จําหน่ า ย โทรศัพ ท์เคลื อ นที และ
อุปกรณ์
ผูใ้ ห้บริ การพืนที ทีดินและอาคาร รวมทังสิ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ
ผูพ้ ัฒนาระบบข้อมู ลสารสนเทศ (IT)บริ การรวบรวม
ข้อมู ลสําหรับบริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลือนที
(Content Aggregator) และให้ บ ริ การในการ
เรี ยกเก็บและรับชําระเงินจากลูกค้า
ผูใ้ ห้บริ การจัดอบรมแก่บริ ษทั ในกลุ่ม

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.98

99.98

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ผูใ้ ห้บริ การนายหน้าประกันภัย

ไทย

99.99

99.99

ไทย

51.00*

51.00*

ไทย

99.58*

99.11*

ไทย

99.99*

99.99*

บริษทั ย่ อยทางอ้ อ ม
บริ ษทั แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ ค
ผู ้ให้ บริ การสื อสารข้อมู ลผ่านเครื อข่ ายโทรศัพ ท์
คอมมิวนิ เคชันส์ จํากัด
และ Optical Fiber
บริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ผูใ้ ห้บริ การศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ตและบริ การรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพือการสื อสาร และ
จําหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต
บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดพิมพ์และโฆษณาสมุด
รายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ
บริ ษทั เอดี เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริ การผ่านระบบโทรศัพท์เคลือนทีและ
พัฒนาแอพพลิเคชัน
บริ ษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จํากัด ผูใ้ ห้บริ การธุรกิจสื อโฆษณาออนไลน์

ไทย

99.99*

99.99*

ไทย

99.94*

99.94*

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์ เมชัน ไฮเวย์ จํากัด

ผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายสื อสัญญาณโทรคมนาคม

ไทย

29.00*

29.00*

ผูพ้ ฒั นาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแก้วนําแสง
ผูใ้ ห้บริ การเงิ น อิ เล็ กทรอนิ กส์ และการชําระเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ไทย
ไทย

60.00*
33.33*

60.00*
33.33*

การร่ วมค้ า
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จํากัด
*

ประเทศที สั ดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
กิจการจัดตัง 2562
2561

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า แสดงโดยสัดส่วนของความเป็ นเจ้าของทีถือโดยบริ ษทั ย่อย

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมี สาระสําคัญกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ดังนัน งบการเงินนี
จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่ รื อผลการดําเนิ นงานซึ งอาจเกิดขึนในกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ดาํ เนินงาน
โดยปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
-6-
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษษัทัทแอดวานซ์
อินโฟร์
ิ จํากัดวิส(มหาชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ
แอดวานซ์
อินเซอร์
โฟร์วสเซอร์
จ�ำกัดและบริ
(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
2.

เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1
กลุ่ ม บริ ษัทและบริ ษทั จัดทําบัญ ชี เป็ นเงิ นบาทและจัดทํางบการเงิ นตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีทีรับรองทัว ไปในประเทศไทย
2.2

งบการเงิ นของกลุ่ ม บริ ษัทและบริ ษ ัท ได้จัดทําขึ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรั บปรุ ง 2561)
เรื อง “การนําเสนองบการเงิ น” ซึ งมี ผลบังคับใช้สํา หรั บงบการเงินที มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ทีเริ มใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับ ของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย
ลงวันที 2 ตุ ล าคม 2560 เรื อง “การจัด ทําและส่ งงบการเงิ น และรายการเกี ยวกับ ฐานะการเงิ น และ
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที
11 ตุลาคม 2559 เรื อง “กําหนดรายการย่อทีตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559”

2.3

งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
ตามทีได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญ (ดูหมายเหตุขอ้ 3 )

2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูล ในงบการเงินสํา หรับ
งวดบัญชี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่ มบริ ษัทและบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ ม
ในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รั บการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึ นเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติน ี ไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยกเว้นมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง “รายได้จากสัญญาทีทาํ กับลูกค้า”
หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี คือกิ จการรับรู ้รายได้เพือแสดงการส่ งมอบ
สิ นค้าหรื อบริ การทีสัญญาให้ลูกค้าในจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมี สิทธิ ได้รับ
จากการแลกเปลี ยนสิ นค้าหรื อบริ การ มาตรฐานกําหนดหลักการสํ าคัญ 5 ขัน ตอนในการรับรู้ รายได้
ดังต่อไปนี
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ขันตอนแรก: ระบุสัญญาทีทาํ กับลูกค้า
ขันทีสอง: ระบุภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา
ขันทีสาม: กําหนดราคาของรายการ
ขันทีสี: ปันส่ วนราคาของรายการให้กบั ภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิทีรวมอยูใ่ นสัญญา
ขันทีห้า: รับรู ้รายได้เมือ (หรื อขณะที) กิจการปฏิบตั ิตามภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ น
ภายใต้ม าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี กิจการต้องรับ รู ้รายได้เมือกิจการปฏิบตั ิตามภาระทีตอ้ ง
ปฏิบตั ิเสร็ จสิ น เช่น เมืออํา นาจควบคุมของสินค้าหรื อบริ การทีจะต้องปฏิ บตั ิตามภาระที ตอ้ งปฏิบตั ิน นั มี
การส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้าเสร็ จสิ นแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ นี นํามาแทนมาตรฐานและการตี ความมาตรฐานที เกี ยวข้องกับ เรื อง
รายได้เมือมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 เรื อง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที
18 เรื อ ง รายได้ การตีค วามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที  31 เรื อ ง รายได้ - รายการแลกเปลีย นเกี ยวกับ
บริ การโฆษณา การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18 เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี กําหนดวิธีปฏิบตั ิในช่วงเปลียนแปลงโดยให้ใช้วิธีปรับย้อนหลัง
ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที  8 เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลี ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี และ
ข้อผิดพลาด หรื อรับรู ้ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี
เป็ น รายการปรับ ปรุ งกํา ไรสะสมต้นงวดของงวดปัจ จุบ นั โดยกลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั เลือกใช้ว ิธีรับ รู ้
ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี เป็ นรายการปรับ ปรุ ง
กําไรสะสมต้นงวดของงวดปั จจุบนั ซึ งผลกระทบของรายการทีเกียวข้องมีดงั ต่อไปนี
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 1 มกราคม 2562
หน่ วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที ผลกระทบจากการใช้ ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2562 ตาม มาตรฐานการรายงาน 1 มกราคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที 15 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเดิม
ทางการเงินใหม่

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ตามสัญญา
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

-

1,695
3,210

(339)

32,005

1,356

ก- ค

ง
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1,695
2,871
33,361

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ตามสัญญา
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

งบกําไรขาดทุน และงบกํา ไรขาดทุนและกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื นรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวัน ที 31 ธันวาคม
2562

หน่ วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที ผลกระทบจากการใช้ ผลกระทบจากการ ยอดคงเหลือ ณ วันที
31 ธันวาคม 2562 ตาม มาตรฐานการรายงาน ใช้ มาตรฐานการ 31 ธันวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที 15 รายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเดิม
กับยอดยกมา
ฉบับที 15
ทางการเงินใหม่
ในงวดปัจจุบัน

-

1,695

174

1,869

3,864

(339)

(35)

3,490

42,231

1,356

139

43,726

รายได้จากการให้บริ การและ
ให้เช่าอุปกรณ์
รายได้จากการขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)
กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

หน่ วย : ล้านบาท
สําหรั บปี
ผลกระทบจากการใช้
สําหรั บปี
สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ตามมาตรฐานการรายงาน
การเงิน ฉบับที 15
2562 ตามมาตรฐานการ
ทางการเงินเดิม
รายงานทางการเงินใหม่
ในงวดปัจจุบนั
154,010
29,422
(11,320)
(19,130)
(6,174)
31,054
10.44
10.44
31,277

(3,881)
1,343
3,459
(747)
(35)
139
0.05
0.05
139

ก- ข
ก
ข
ค
ง

150,129
30,765
(7,861)
(19,877)
(6,209)
31,193
10.49
10.49
31,416

งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ขาดทุนจากการยกเลิกสิ นทรัพย์ต ามสัญญา
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ตามสัญญา

หน่ วย : ล้านบาท
สําหรั บปี สินสุ ดวันที ผลกระทบจากการใช้ สําหรับปี สินสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2562 ตาม มาตรฐานการรายงาน 31 ธันวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงานทาง ทางการเงิน ฉบับที 15 มาตรฐานการรายงาน
ในงวดปัจจุบนั
ทางการเงินใหม่
การเงินเดิม
31,054
139
31,193
6,174

-

747
35

747
6,209

(921)

(921)
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การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา
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กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษ
ั
ท
แอดวานซ์
อิ
น
โฟร์
เซอร์
ว
ิ
ส
จ�ำกั
ด
(มหาชน)
และบริ
ษ
ั
ท
ย่
อ
ย
ส�ำหรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ก

รายได้จากสัญ ญาทีมีห ลายองค์ป ระกอบถูก ปัน ส่ ว นด้ว ยมูล ค่ายุตธิ รรมของราคาขายแบบเอกเทศ
ซึ งทําให้รายได้จากการขายสิ นค้าเพิมขึ น และในทางกลับกันรายได้จากการให้บริ การจะลดลง ผลต่าง
จากการรับรู ้รายได้ และภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญา ถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ตามสัญญาและลดลงสัมพันธ์
กับการออกใบเรี ยกเก็บค่า บริ การรายเดือนของลูก ค้าในแต่ล ะเดื อนจากการให้บริ การตลอดระยะเวลา
ของสัญญาทีทาํ กับลูกค้า

ข

เงินชดเชยส่ วนต่างค่าอุปกรณ์ ทีให้กบั ช่ องทางการจัดจําหน่ ายถูก บันทึกเป็ นสิ นทรัพ ย์ตามสัญ ญาและ
ลดลงสัม พันธ์ กบั การออกใบเรี ยกเก็บ ค่าบริ การรายเดื อนของลูกค้าในแต่ล ะเดือนจากการให้บริ ก าร
ตลอดระยะเวลาของสัญญาทีทาํ กับลูกค้า

ค

สิ นทรัพย์ตามสัญญาที ถูกยกเลิกหรื อคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสิ นสุ ดระยะเวลาของสั ญญาทีท าํ กับลูกค้าจะ
ลดลงและรับรู้เป็ นขาดทุนจากการยกเลิกสิ นทรัพย์ตามสัญญา

ง

ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญ ชี เกิ ดจากผลแตกต่ างชัวคราวของมู ลค่ าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พย์ตามสั ญ ญาเพื อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินและจํานวนทีใช้เพือวัตถุประสงค์ทางภาษี

สินทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

หน่ วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที ผลกระทบจากการ ผลกระทบจากการ ยอดคงเหลือ ณ วันที
31 ธันวาคม 2562 ตาม ใช้ มาตรฐานการ ใช้ มาตรฐานการ 31 ธันวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน รายงานทางการเงิน รายงานทาง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเดิม
ฉบับที 15
การเงิน ฉบับที 15 ทางการเงินใหม่
กับยอดยกมา
ในงวดปัจจุบนั

สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
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22,159

1,356

23,515

32,005

1,356

33,361

1,356

139

27,928

42,231

1,356

139

43,726

งบกํา ไรขาดทุนและงบกํา ไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเฉพาะกิจการ สํา หรับปี สินสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : ล้านบาท
สําหรับปี สินสุ ด
ผลกระทบจากการ
สําหรั บปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
ใช้ มาตรฐานการ วันที 31 ธันวาคม 2562
2562 ตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงาน
รายงานทางการเงินเดิม
ฉบับที 15
ทางการเงินใหม่
ในงวดปัจจุบนั

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 1 มกราคม 2562
หน่ วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที ผลกระทบจากการใช้ ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2562 ตาม มาตรฐานการรายงาน 1 มกราคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที 15 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่
ทางการเงินเดิม

26,433

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)
กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

30,451
31,051
10.44
10.44
31,274

139
139
0.05
0.05
139

30,590
31,190
10.49
10.49
31,413
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ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษษัทัทแอดวานซ์
แอดวานซ์
โฟร์วสิ เซอร์
ิส จ�ำกัดและบริ
(มหาชน)
บริ
อินโฟร์อินเซอร์
จํากัดว(มหาชน)
ษัทย่อย และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุน จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า

2.5

หน่ วย : ล้ านบาท
สํ าหรับงปี สิ นสุ ด ผลกระทบจากการใช้
สํ าหรั บปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2562
มาตรฐานการ
วันที 31 ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงาน
รายงานทางการเงินเดิม
ฉบับที 15
ทางการเงินใหม่
ในงวดปัจจุบนั
31,051
139
31,190

(30,451)

(139)

(30,590)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ดังนี
มาตรฐานกลุ่มเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการสําหรับเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมื อทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 16
ฉบับที 19
การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
มาตรฐานกลุ่ม ดัง กล่ า วข้างต้น กําหนดหลักการเกี ยวกับการจัดประเภทและการวัด มู ลค่า เครื องมื อ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกียวกับวิธีการ
คํานวณการด้อยค่าของเครื องมื อทางการเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึ น
และหลักการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสี ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ลเครื องมือ
ทางการเงิ น มาตรฐานเหล่ านี จะนํามาแทนมาตรฐานและการตี ความมาตรฐานที เกียวข้องกับเครื องมื อ
ทางการเงินเมือมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี กําหนดหลักการสําหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบตั ใิ นงบการเงิน
ทังทางด้านผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี นาํ มาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเกียวข้องกับ
เรื องสั ญญาเช่ า เมื อ มี ผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที 17 เรื อง สัญ ญาเช่ า การตีความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15 เรื อง สัญญาเช่าดําเนิ นงาน - สิ งจู งใจทีให้แก่ผูเ้ ช่ า การตีความมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับที 27 เรื อง การประเมินเนื อหาสัญ ญาเช่ าทีทาํ ขึนตามรู ปแบบกฎหมาย และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 เรื อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สํา หรับการบัญ ชี ทางด้า นผูเ้ ช่ า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี มีการเปลี ยนแปลงอย่างเป็ น
สาระสําคัญ โดยยกเลิ กการแยกประเภทระหว่างสัญ ญาเช่ า ดําเนิ นงานและสัญ ญาเช่ าการเงินภายใต้
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 17 และกําหนดให้ผู เ้ ช่ า รับ รู ้ร ายการสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้แ ละหนี สิ น
ตามสั ญ ญาเช่ า ณ วันทีสั ญ ญาเช่ าเริ ม มี ผลสําหรับสัญ ญาเช่ าทังหมด ยกเว้นสัญ ญาเช่ า ระยะสันและ
สัญ ญาเช่ าซึ งสิ นทรัพ ย์อา้ งอิงมี มู ลค่าตํา อย่า งไรก็ตาม การบัญชี สําหรับ ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภท
สัญ ญาเช่ าเป็ น สัญญาเช่ าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่น เดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที 17
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2562) เรื อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญ ชี ทีปรับปรุ งใหม่ น ี อธิบายให้ชัดเจนเกียวกับการรับ รู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของ
เงินปันผลในกําไรหรื อขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนหรื อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้สอดคล้องกับการรับรู้
รายการหรื อเหตุก ารณ์ ในอดีต ที ก่อให้ เกิดกําไรที ส ามารถจัด สรรได้ สถานการณ์ดังกล่ าวยังคงมี ผล
บังคับใช้ไม่วา่ จะมีการเปลียนแปลงอัตราภาษีทีใช้กบั กําไรทีสามารถจัดสรรได้และกําไรทีไม่สามารถ
จัดสรรได้ ทังนี กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุ งดังกล่าวกับภาษีเงินได้ทีเป็ นผลมาจากเงินปันผลที
รับรู้ในหรื อหลังวันต้นงวดของงบการเงินงวดแรกทีนาํ มาเปรี ยบเทียบ และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันที
มีผลบังคับใช้
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2562) เรื อง ผลประโยชน์พนักงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2562) เรื อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชี ทีปรับปรุ งใหม่น ี อธิ บายให้ชัดเจนเกียวกับต้นทุนบริ การในอดีตหรื อผลกําไรหรื อ
ขาดทุน จากการจ่ายชําระผลประโยชน์ คํา นวณจากการวัดมู ลค่าหนี สิน (สิ น ทรัพย์) ผลประโยชน์ที
กํา หนดไว้ โดยใช้ ข้อ สมมติ ที เป็ นปั จ จุ บ ัน และเปรี ย บเที ย บผลประโยชน์ที นํา เสนอกับ สิ น ทรั พ ย์
โครงการ ทั งก่ อ นและหลั ง การแก้ไ ขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรื อ การจ่ า ยชํ า ระ
ผลประโยชน์ โดยกิ จการต้องไม่ค าํ นึ งถึ งผลกระทบของเพดานสิ น ทรัพ ย์ (อาจเกิ ดขึ นเมื อ โครงการ
ผลประโยชน์ทีกาํ หนดไว้เป็ นส่ วนเกิน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุ งใหม่น ี อธิ บายให้ชดั เจนว่า เมือกิจการได้มาซึ งการควบคุม
ของธุ ร กิ จ ที เป็ นการดําเนิ น งานร่ ว มกัน กิ จ การบัง คับ ใช้ ต ามข้อ กํา หนดสํ า หรั บ การรวมธุ ร กิ จที
ดํา เนิ นการสําเร็ จจากการทยอยซื อ รวมถึงต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยก่อนหน้าในการดําเนิ นงานร่ วมกัน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่ วนได้เสี ยก่อนหน้าทีวดั มูลค่ารวมถึงสิ นทรัพย์และหนี สินทีไม่ถูกรับรู ้รายการและ
ค่าความนิ ยมทีเกียวกับการดําเนิ นงานร่ วมกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี กาํ หนดให้ใช้วิธี
เปลียนทันทีเป็ นต้นไปสําหรับการเปลียนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี กาํ หนดให้ใช้วิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไปสําหรับการเปลียนแปลงดังกล่าว โดย
บังคับใช้เฉพาะเรื องการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรื อการจ่า ยชําระผลประโยชน์ที
เกิดขึนในหรื อหลังวันต้นงวดของงบการเงินประจําปี ทีมาตรฐานการบัญชี ฉบับนีบงั คับใช้ครังแรก และ
สามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2562) เรื อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีปรับปรุ งใหม่น ี อธิบายให้ชดั เจนว่า เมื อผูเ้ ข้าร่วมในการดําเนินงาน
ร่ว มกันแต่ไม่มีการควบคุมร่ วม ได้มาซึงการควบคุมร่ วมของธุรกิจทีเป็ นการดําเนินงานร่ วมกัน กิจการ
ไม่ตอ้ งวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับส่ วนได้เสี ยเดิมทีมีอยูใ่ นการดําเนินงานร่ วมกัน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี กาํ หนดให้ใช้วิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไปสําหรับการเปลียนแปลงดังกล่าว และสามารถถื อ
ปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2562) เรื อง ต้นทุนการกูย้ ืม
มาตรฐานการบัญ ชี ทีปรับปรุ งใหม่น ี อธิบ ายให้ช ัดเจนว่า หากมี ยอดคงเหลือของเงินที กูม้ าโดยเฉพาะ
หลังจากสิ นทรัพ ย์ทีเข้าเงือนไขนันอยู่ในสภาพพร้ อมใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมทีจะขาย เงินกูย้ มื
ดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึ งของเงินทีกมู้ าเพือวัตถุประสงค์ทวั ไปเพือคํานวณอัตราการตังขึนเป็ นราคาทุน
ของสิ นทรัพ ย์ของเงินที กมู้ าเพือวัตถุประสงค์ทวั ไป มาตรฐานการบัญชี ฉบับนีกาํ หนดให้ใช้วิธีเปลียน
ทันทีเป็ นต้นไปสําหรับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2562) เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ทีปรับปรุ งใหม่น ี อธิบายให้ชัดเจนเกียวกับการบังคับใช้ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิน รวมถึ งข้อกําหนดเกี ยวกับ การด้อยค่า ในเรื องส่ ว น
ได้เสี ยระยะยาว กิจการต้องไม่ คาํ นึ งถึ งรายการปรับปรุ งใด ๆ ของมูลค่า ตามบัญ ชี ตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที 28 เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า (เช่น การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ของส่ วน
ได้เสี ยระยะยาวทีเกิดจากการปั นส่ วนผลขาดทุนจากผูไ้ ด้รับการลงทุนหรื อการประเมินการด้อยค่าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า) มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี
กําหนดให้ใช้วิธีปรับย้อนหลังสําหรับการเปลี ยนแปลงดังกล่ าว และสามารถถื อปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผล
บังคับใช้

ผู บ้ ริ ห ารของกลุ่ม บริ ษ ัท จะนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที เกี ย วข้อ งมาเริ ม ถือ ปฏิบ ัติก ับ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของ
กลุ่ม บริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดัง กล่ า วที มีต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดทีจะเริ มถือปฏิบตั ิ
3.

นโยบายการบัญชี ทสี ํ าคัญ
ยกเว้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.4 งบการเงินนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมู ลค่า
ขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามทีได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญดังต่อไปนี
3.1 เกณฑ์ในการทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่ มบริ ษ ัท”) และ
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกบัญชี สําหรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซื อ เมือการควบคุ มถูกโอนไปยังกลุ่ มบริ ษทั
ยกเว้นในกรณี ทีเป็ นการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การควบคุ ม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของกิจการเพือให้
ได้มาซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนัน ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องนําสิ ทธิในการออกเสี ยงทีเกิดขึนมารวมในการพิจารณา วันทีซื อกิจการคือ วันทีอาํ นาจในการ
ควบคุ ม นันได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ื อ การกําหนดวันที ซื อกิ จ การและการระบุ เกี ยวกับการโอนอํา นาจ
ควบคุมจากฝ่ ายหนึ งไปยังอีกฝ่ ายหนึงต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกียวข้อง

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับ
หรื อมีสิ ทธิในผลตอบแทนผัน แปรจากการเกียวข้องกับ กิจ การนัน และมีความสามารถในการใช้
อํานาจเหนือกิจการนันทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสินสุดลง

ค่าความนิ ยม วัดมูลค่าจากมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนทีโอนให้ซ ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวนส่วนได้เสี ยที
ไม่มี อาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื อ หักด้วยมูลค่าสุ ท ธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรั พย์ทีระบุได้ทีได้มาและ
หนีสินทีรับมาซึ งวัดมูลค่า ณ วันทีซือ

การสูญเสี ยการควบคุม
เมื อกลุ่ม บริ ษ ัทสู ญเสี ยการควบคุม ในบริ ษทั ย่อย กลุ่ม บริ ษ ทั ตัดรายการสิ นทรั พ ย์และหนี สิ นของ
บริ ษทั ย่อยนันออก รวมถึงส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอืนในส่ วนของเจ้า ของ
ที เกี ย วข้อ งกับ บริ ษ ัท ย่อ ยนัน กํา ไรขาดทุ นทีเกิ ดขึ นจากการสู ญ เสี ยการควบคุม ในบริ ษทั ย่อยรับรู ้
ในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมทียงั คง
เหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสูญเสี ยการควบคุม

สิ งตอบแทนที โอนให้ ต้องวัดด้วยมู ล ค่ายุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ที โอนไป หนี สิ น ที กลุ่ม บริ ษ ัทและ
บริ ษทั ก่อขึนเพือจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของทีออกโดยกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ทังนี สิ งตอบแทนที โอนให้ยงั รวมถึ งมู ลค่ายุติธรรมของหนี สิ นทีอาจเกิ ดขึ นและมูล ค่าของ
โครงการจ่ายโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื อเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมี
ผลให้สินสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และผูถ้ ูกซื อ ให้ใช้ราคาทีตาํ
กว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหัก
จากสิ งตอบแทนทีโอนให้ และรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายอืน
หนี สิ นที อาจเกิดขึนของบริ ษัททีถูกซื อทีรับมาจากการรวมธุ รกิ จ รั บรู้ เป็ นหนี สินหากมีภาระผูกพันใน
ปัจจุบนั ซึงเกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ
กลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั วัดมูลค่าส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มา
จากผูถ้ ูกซื อ
ต้นทุนที เกียวข้องกับการซื อของกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษทั ที เกิ ดขึนซึ งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิ จ เช่ น
ค่าทีปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึ กษาอืนๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิจของกิจการหรื อการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีเสมื อนว่า
เป็ นวิธีการรวมส่วนได้เสี ย และตามแนวปฏิบตั ิทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในระหว่างปี 2552
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ส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนทีบนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนได้เสี ย ในเงิน ลงทุน ของกลุ ่ม บริ ษ ทั ทีบ นั ทึกตามวิธี ส่วนได้เสี ย ประกอบด้ว ยส่ว นได้เสี ยใน
บริ ษทั ร่วมและการร่ วมค้า
ส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนของบริษทั ทีบนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ ว มเป็ นกิ จการที กลุ่ม บริ ษทั มี อิทธิ พ ลอย่างมี นัยสํา คัญโดยมี อาํ นาจเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเกี ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วม
ในนโยบายดังกล่าว
การร่ วมค้า เป็ นการร่ ว มการงานซึ งผูท้ ีมีการควบคุมร่ วมในการงานนันมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
การร่ วมการงานนัน เงินลงทุนในการร่ วมค้าบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย และรับรู ้
รายการเริ มแรกด้วยราคาทุน
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการ
เมื อเริ มแรกด้วยราคาทุนซึ งรวมถึ งต้นทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ มแรก ส่ วนแบ่งกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอืนของเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธี ส่วนได้เสี ยของกลุ่ ม บริ ษทั และ
บริ ษัทจะถูกบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการจนถึ งวันทีกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทียงั ไม่เกิดขึนจริ งซึ งเป็ น
ผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
ซึ งเป็ นผลมาจากรายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการทีควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจริ งถูกตัดรายการในลักษณะ
เดียวกับกําไรทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึน

3.2

เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ น เงินตราต่า งประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่ม บริ ษทั
(สกุลเงินบาท) โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนีสินทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้
ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนัน กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกรับรู้ใน
งบกําไรขาดทุน
สิ นทรัพ ย์และหนีสินทีไม่เป็ นตัวเงินซึ งเกิดจากรายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ งบันทึกตาม
เกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ

3.3

เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ใช้เครื องมือทางการเงิน เพือลดความเสี ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี ย เครื องมื อทางการเงินเหล่านี ประกอบด้ว ยสั ญญาแลกเปลียน
ล่วงหน้า สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย ซึ งบันทึกใน
งบการเงิน ณ วันทีตามสัญญา วัตถุประสงค์ของเครื องมื อทางการเงินเหล่านี คือการลดความเสี ยง
สัญญาแลกเปลี ยนและสั ญญาซื อขายอัตราแลกเปลี ยนล่ วงหน้าป้ องกันความเสี ยงจากการเปลียนแปลง
ของอัตราแลกเปลียนโดยการกําหนดอัตราแลกเปลียนที จะใช้ในการชําระหนี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
รายการซื อขายเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็ นสิ นทรั พย์และหนี สิ นทางการเงินอืน ณ วันทีตามสัญญา
สัญ ญาแลกเปลี ยนและสัญ ญาซื อขายอัตราแลกเปลียนล่ วงหน้า จะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลียน
ณ วัน สิ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรื อขาดทุนที ยงั ไม่ เกิ ดขึ นจากการแปลงค่า เงิ นตราต่างประเทศ
ดังกล่ าวจะถูกบันทึกรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน ส่ วนเกิ นหรื อส่ วนลดที เกิ ดขึ นในการทําสัญญาจะถู กตัด
จําหน่ายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา

สัญญาแลกเปลี ยนอัตราดอกเบี ยป้ องกันความเสี ยงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย ผลต่าง
ทีจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระตามสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ งของรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายดอกเบียตลอดอายุของสั ญญา กํา ไรขาดทุ นจากการยกเลิกสัญ ญาหรื อการชําระคืนเงิ น
กูย้ มื ก่อนกําหนดได้บนั ทึกรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน

3.4

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิน สดและรายการเที ยบเท่า เงิ น สดประกอบด้วย เงิ นสด เงิ นฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ออมทรัพ ย์ และฝากประจําไม่ เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน และเงินลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสู งและมี อายุคงเหลือนับแต่วนั ออกตราสารจนถึงปั จจุบ นั เป็ นระยะเวลาสาม
เดือนหรื อตํากว่า

3.5

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุนสุ ทธิหลังจากหักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์เกี ยวกับการ
ชําระหนีในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนี สูญ

3.6

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อประกอบด้วยโทรศัพ ท์เคลื อนที ซิ ม การ์ ด และอะไหล่ทีใช้ในการซ่ อมแซมและการ
ให้บริ การ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสิ นค้า
คงเหลือของกลุ่มบริษทั และบริ ษทั คํานวณโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักเคลือนที
ต้นทุ นของสิ น ค้าประกอบด้วยต้น ทุ นที ซื อ ต้นทุ นแปลงสภาพและต้นทุ น อื นเพื อให้สิ น ค้า อยู่ใ น
สถานทีและสภาพปัจจุบนั
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ เป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนิ นธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที
จําเป็ นในการขาย
ค่าเผือสิ นค้าล้า สมัยและการลดมู ล ค่ าของสิ น ค้าคงเหลื อจะถูก บันทึ กสํา หรับ สิ นค้าเสื อมคุ ณ ภาพ
เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อินโฟร์
สํ าหรับบริ
ปี สิษนัท
สุ ดแอดวานซ์
วันที 31 ธันวาคม
2562 เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

3.7

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั และเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้า
ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย

การจําหน่ายเงินลงทุน
เมื อมีการจําหน่า ยเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ทีได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึง
กําไรขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพ ย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จะถูกบันทึกรับรู ้
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา ตราสารหนีและตราสารทุนอืน

ในกรณี ทีก ลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จําหน่า ยบางส่ วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคํานวณต้นทุน สํา หรับ
เงินลงทุนทีจาํ หน่ายไปและเงินลงทุนทียงั ถืออยูใ่ ช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนทีเหลืออยูท่ งั หมด

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําทีจดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนระยะสัน มีอายุครบกําหนดมากกว่า
สามเดือนแต่ไม่เกินหนึ งปี
ตราสารหนี และตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ งถื อไว้เพือค้า จัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์บนั ทึกรับรู้
ในงบกําไรขาดทุน
ตราสารหนี ซ ึงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตังใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทีจะถือ
จนครบกําหนด เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนทีซื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี จะถูกตัดจ่ายโดย
วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนีทีเหลือ
ตราสารหนี และตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากทีถือไว้เพือค้า
หรื อตังใจถื อไว้จนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครังแรก
เงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและ
ผลต่า งจากสกุล เงิ นตราต่ างประเทศของรายการทีเป็ นตัว เงิน บัน ทึก ในกํา ไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอืน
ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศบันทึกรับรู้ในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมทีเคย
บันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นโดยตรงเข้างบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ในกรณี ทีเป็ นเงิน
ลงทุนประเภททีมีดอกเบีย จะต้องบันทึกดอกเบียในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนโดย
วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง

3.8

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทีเป็ นกรรมสิ ทธิของกิจการ
ทีดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผือจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์
ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
การจัดหาสิ นทรัพย์เพือให้สิน ทรัพ ย์น นั อยูใ่ นสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุน
ในการรื อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานทีตงั ของสิ นทรัพ ย์และต้นทุนการกูย้ มื สําหรับเครื องมือ
ทีควบคุมโดยลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ ซ ึ งไม่ สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ท ธิ ซอฟต์แวร์น นั ให้ถือว่า
ลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ เท่ากันต้อง
บันทึกแต่ละส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับ
จากการจํา หน่ ายกับมู ลค่าตามบัญชี ข องที ดิน อาคาร และอุป กรณ์ โดยรับรู ้ สุทธิ ในงบกําไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจาก
การด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน สํา หรับหลักทรัพย์เพือค้าและหลักทรัพย์เผือขายจะใช้ราคา
เสนอซือ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ทีเช่า
การเช่ าซึ งกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษัทได้รับความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองส่ วนใหญ่ ของ
ทรัพ ย์สินทีเช่านันๆ ให้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้มาโดยทํา
สัญ ญาเช่ าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมู ลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิน ขันตําที
ต้องจ่า ยตามสัญญาเช่ า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า หักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า
ค่าเช่ าทีชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นต้นทุนทางการเงิน และส่ วนทีจะหักจากหนี ตามสัญญา เพือทําให้
อัตราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัต ราคงทีสําหรับ ยอดคงเหลื อของหนี สิ น ต้นทุนทางการเงิ นจะบันทึ ก
โดยตรงในงบกําไรขาดทุน
ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี ยนแทนส่ ว นประกอบจะรั บรู้ เป็ นส่ วนหนึ งของมู ลค่าตามบัญชี ของรายการทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีกลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวัดมูล ค่าต้นทุน ของรายการนันได้อย่างน่ า เชื อถื อ
ชิ นส่ว นทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบํารุ งทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าเสื อมราคา
ค่า เสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุน
ของสินทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ ายในงบกําไรขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์แต่ ละรายการ ประมาณการอายุการให้ป ระโยชน์ของ
สิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์การสื อสารเพือให้เช่า
ยานพาหนะ
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5 - 30
5 - 10
3 - 20
2 - 18
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษัทไม่คิดค่าเสื อมราคาสํา หรั บทีดินและสิ นทรั พย์ทีอยู่ระหว่างการก่ อสร้างและ
ติดตัง
วิธีการคิดค่าเสื อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมู ลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุ ด
ทุกสินรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม

3.9

สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ ประกอบด้วยต้นทุนเกียวกับอุปกรณ์และสิ นทรัพย์อืน ซึ งได้
โอนหรื อต้องโอนให้ กับ ผู อ้ นุ ญ าตให้ ดาํ เนิ นการ และแสดงด้วยราคาทุ นหักค่ าเสื อมราคาและค่ าตัด
จําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ ายคํานวณจากราคาทุ นของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอืนที ใช้แทนราคาทุ นหัก
ด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ าเสื อมราคาและค่ าตัดจําหน่ ายรับรู้ ในงบกําไรขาดทุ นโดยวิธี เส้ นตรงซึ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อน
รู ป แบบที คาดว่ า จะได้รับ ประโยชน์ใ นอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์น ัน ตามระยะเวลาที ค าดว่า จะได้รับ
ประโยชน์ โดยเริ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์น นั พร้อมทีจะให้ประโยชน์
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ของสิ นทรัพย์สรุ ปได้ดงั นี
ต้นทุนของเครื องมื อและอุปกรณ์ในการให้บริ การ 10 ปี แต่ ไม่ เกิ น อายุ ที เหลื อของสั ญ ญาอนุ ญ าตให้
สื อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
ดําเนินการ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่คิดค่าตัดจําหน่ ายสําหรับสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างของสิ นทรัพย์ภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3.10

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
มูลค่าความสัมพันธ์ทีมีกบั ลูกค้า
มูลค่าสัญญาทีมีกบั ลูกค้า
ค่าสิ ทธิ ในการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์

วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.11

สิ นทรัพย์อืน
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่า ยรอการตัดบัญ ชี ประกอบด้ว ยต้น ทุนของการเช่ า สถานที ต ังสถานี ฐานระยะยาว ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการขยายกําลังการใช้ไฟฟ้ าทีสถานีฐาน และค่าเช่าวงจรระหว่างประเทศ และแสดงด้ว ยราคา
ทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
ค่ าตัดจํา หน่ ายคํา นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรัพ ย์ห รื อจํา นวนอื น ที ใช้ แทนราคาทุ นหั ก ด้ว ยมู ลค่ า
คงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ายบันทึ กรับรู้ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบทีคาด
ว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น นั ตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์น นั พร้อมทีจะ
ให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี

ค่าเช่าวงจรระหว่างประเทศ
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อายุใบอนุญาต
5 ปี
5 ปี
ไม่เกินอายุทีเหลือของสัญญา
3 - 10 ปี

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสิ นทรัพย์ระหว่างติดตัง

ต้นทุนของการเช่าสถานทีตงั สถานีฐานระยะยาว
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการขยายกําลังการใช้ไฟฟ้าทีสถานีฐาน

151

รายงานทางการเงิน

ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบทีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรั พย์น นั ตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ น ทรั พย์ไ ม่ มี
ตัวตนซึ งไม่รวมค่าความนิ ยม โดยเริ มตัดจําหน่ ายสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตนเมื อสิ นทรัพย์น ันพร้อมทีจะให้
ประโยชน์

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวน
เงินทีจะจ่ายชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีตอ้ งจ่ายชําระกับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็ นต้นทุน
ทางการเงินตามระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
ซึ งจะเริ มตัดจําหน่ายเมือวันทีใบอนุญาตมีผลบังคับใช้

รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรั บรู ้ รายการจะรั บรู้ เป็ นสิ นทรั พย์เมื อก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต
โดยรวมเป็ นสิ นทรัพย์ทีสามารถระบุได้ทีเกียวข้องนัน ค่าใช้จ่ายอืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิ ตภัณฑ์
ทีเกิดขึนภายในรับรู้ในงบกําไรขาดทุน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
ค่าความนิ ยม
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซื อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มี ตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ มแรก
ของค่าความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ภายหลังจากการรับรู ้เริ มแรก ค่าความ
นิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม การบัญชี ดา้ นผูล้ งทุนมูลค่าตามบัญชี
ของค่าความนิ ยมรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุน
ต้องไม่ถูกปันส่ วนให้สินทรัพย์ใด ๆ ทีเป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน ประกอบด้วยมูลค่าความสัมพันธ์และสัญญาทีมีกบั ลูกค้าทีมาจากการรวมธุรกิจ
ค่าสิ ท ธิ ในการใช้โครงข่ ายเคเบิ ลใยแก้วนําแสงปลายทาง และค่า ลิข สิ ทธิ ซอฟต์แวร์ ที ก ลุ่ม บริ ษ ัท
และบริ ษทั ซื อมาและมีอายุใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่า ตัดจํา หน่ ายสะสมและขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี )

กรรมการและผู้บริหาร
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อายุสัญญาเช่า
ไม่เกินอายุทีเหลือของสัญญาอนุญาตให้
ดําเนิ นการ
อายุการใช้งาน

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อินโฟร์
สํ าหรับบริ
ปี สิษนัทสุ ดแอดวานซ์
วันที 31 ธันวาคม
2562 เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

3.12

การปรับลดการด้อยค่า
ขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกปรับลด เมื อมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึน
ในภายหลัง และการเพิมขึนนันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเคยรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีบนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและตราสารหนีและตราสารทุนทีจดั ประเภท
เป็ นหลักทรัพย์เผือขาย การปรับลดการด้อยค่าจะถูกบันทึ กในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินทีเป็ นตราสารทุนที จดั ประเภทเป็ นหลักทรั พย์เผือขาย การปรับลดจะถูกรับรู้
โดยตรงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

การด้อยค่า
ยอดสิ น ทรัพ ย์ตามบัญ ชี ข องกลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ได้รั บ การทบทวน ณ วัน สิ น รอบระยะเวลาที
รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่า
จะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรื อ
ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุ นจากการด้อยค่ารับรู ้เมื อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมู ลค่าตามบัญชี ของหน่วยสิ นทรั พย์ที
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เมื อมี การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผือขาย ซึ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมี
ความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี การด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ งเคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุ้นจะถูกบันทึ ก
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนโดยไม่ตอ้ งปรั บกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ยอดขาดทุนทีบนั ทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเป็ นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซื อกับ
มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนันๆ ซึง
เคยรับรู้แล้วในงบกําไรขาดทุน
การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์ทางการเงินสําหรั บหลักทรัพย์เผือขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึง
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์ทีไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึ ง มูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรั พย์ห รื อ มูล ค่ายุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์หั กต้น ทุ น ในการขายแล้ว แต่มู ลค่า ใดจะสู งกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ น
มู ล ค่ าปั จจุ บัน โดยใช้อตั ราคิดลดก่ อนคํานึ งภาษี เงิ นได้เพื อให้สะท้อนมู ลค่าที อาจประเมิ นได้ในตลาด
ปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ทไี ม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื น จะพิจารณามูลค่ าที คาดว่ าจะได้รับคื นรวมกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที ก่ อให้ เกิ ดเงิ นสด
ทีสินทรัพย์น นั เกียวข้องด้วย

152

- 27 -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับลด ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่
สิ นทรัพย์ทางการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี
เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกปรับลด หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้
ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกปรับลดเพียงเท่าทีมูลค่าตามบัญชี
ของสิ น ทรัพย์ไม่เ กิน กว่า มู ลค่า ตามบัญ ชี ภ ายหลังหัก ค่า เสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ ง
ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

3.13

หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หนีสินทีมีภาระดอกเบียบันทึกเริ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเกิดหนี สิน ภายหลัง
จากการบันทึ กหนี สินทีมีภาระดอกเบียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอด
หนี เริ มแรกและยอดหนี เมือครบกําหนดไถ่ถอน จะบันทึ กในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้
วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง

3.14

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุน

3.15

ผลประโยชน์พนักงาน
กองทุนสํารองเลียงชี พ
กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั จัดให้มี กองทุน สํา รองเลี ยงชี พซึ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่า ยสมทบตามที
ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชี พได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของ
กลุ่ม บริ ษ ัท และบริ ษัท และได้รับ การบริ หารโดยผูจ้ ัดการกองทุ น ภายนอก กองทุน สํารองเลี ยงชี พ
ดังกล่าวได้รับเงิ นสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงิน สมทบจากกลุ่ ม บริ ษทั และบริ ษ ัท เงิน จ่า ย
สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิด
รายการนัน

- 28 -

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวับริ
นทีษ 31ัท ธัแอดวานซ์
นวาคม 2562 อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานทีตอ้ งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
และผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู้ในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยทีประมาณการไว้ซ ึ งคํานวณโดยใช้หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ผลกําไรขาดทุนจากการวัดมู ลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนด
ไว้ท งั หมดซึ งเกิ ดขึ น จากการรับรู ้ ค่าใช้จ่า ยของการประมาณการหนี สิ น ผลประโยชน์ พนักงานใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู ้คา่ ใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในงบกําไร
ขาดทุน
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื อเลิกจ้างรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน เมือกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั แสดงเจตนาผูกพัน
อย่างชัดเจนเกียวกับการเลิกจ้าง และไม่มีความเป็ นไปได้ทีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็ นทางการทัง
การเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติ หรื อเมื อ กลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั เสนอให้มีการออกจากงานโดย
สมัครใจ และมีความเป็ นไปได้ที จะได้รับการตอบรับข้อเสนอนัน และสามารถประมาณจํานวนของการ
ยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล มี การคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิน
กว่า 12 เดือนนับจากวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานวัดมู ลค่าโดยมิ ได้คิ ดลดกระแสเงิน สดและรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมือพนักงานทํางานให้
หนีสินรับรู้ดว้ ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชําระสําหรับการจ่ายโบนัสเป็ นเงินสดระยะสันหรื อการปั นส่ วน
กํา ไร หากกลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั มี ภ าระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานทีจะต้อง
จ่ายอันเป็ นผลมาจากการทีพนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กลุ่ม บริ ษทั วัดมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ของโครงการ โดยอ้างอิงกับ มูล ค่า ยุติธ รรมของ
ตราสารทุนทีออกให้ ณ วันทีให้สิทธิ
รายจ่ายของโครงการ จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและบันทึ กเป็ นส่ วนเพิมในรายการ
“สํารองสําหรับการจ่า ยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ตลอดระยะเวลาที การให้บริ การ
และ/หรื อผลงานทีกาํ หนดไว้ในโครงการเป็ นไปตามเงือนไข
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3.16

ประมาณการหนี สิน
ประมาณการหนี สิ นจะรับ รู ้ก็ต่ อเมื อกลุ่ม บริ ษ ัท และบริ ษัทมี ภ าระหนี สิ นตามกฎหมายทีเกิ ดขึ นใน
ปั จจุบัน หรื อทีก่ อ ตัวขึ น อัน เป็ นผลมาจากเหตุก ารณ์ ในอดี ต และมี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ ว่ า
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชํา ระภาระหนี สินดังกล่าว ประมาณการหนีสินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคต โดยใช้อตั ราคิ ดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษี
เงินได้ เพือให้สะท้อนจํานวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มี
ต่อหนีสิน ประมาณการหนีสินส่ วนทีเพิมขึนเนื องจากเวลาทีผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน

3.17

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
การรับรู้รายได้
รายได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญา
รายได้จากการขายรับรู ใ้ นงบกําไรขาดทุน เมือการควบคุมสิ นค้าถูกโอนให้แก่ผซู้ ือแล้ว
รายได้จากการให้บริ การอินเตอร์เน็ตและบริ การอืนๆ รับรู ้เมือมีการส่งมอบบริ การให้แก่ลกู ค้า
รายได้ค่าบริ การตามสัญญาออกแบบและติดตังระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และการสื อสาร (“ไอซี ที”)
รับรู ้ตามขันความสําเร็ จของงาน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานและในงวดบัญชีทีมีการให้บริ การ
รายได้จากสัญญาทีมีห ลายองค์ประกอบถูกปั นส่ วนตามสั ดส่ วนโดยปั นส่ วนด้วยมู ลค่ายุติธรรมของ
ราคาขายแบบเอกเทศ ตามภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิ กรณี ทีสัญญามีภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง
และตลอดช่ วงเวลาหนึ ง ผลต่า งจากการรับรู้รายได้ และภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิ ณ วันเริ มต้น สัญญา รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี สินตามสัญญา และทยอยรับรู ้ตลอดระยะเวลาของสัญญา
สิ นทรัพย์ตามสัญญาแสดงด้วยมูลค่าสุทธิ หลังจากค่าเผือจากการยกเลิกสัญญา
ค่าเผือ จากการยกเลิกสัญญาโดยส่ วนใหญ่ประเมินจากการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี การคาดการณ์
เกียวกับการชําระหนีในอนาคตของลูกค้า และข้อมูลการยกเลิกสัญญาในอดีต สิ นทรัพย์ตามสัญญาจะ
ถูกตัดจําหน่ายเมือมีการยกเลิกสัญญา
ต้นทุนในการได้มาซึงสัญญา
ต้นทุนในการได้ม าซึ งสัญ ญา คือ ค่านายหน้าที จ่ายเพือให้ได้ม าซึ งสัญ ญาทีท าํ กับลู กค้าบันทึก เป็ น
สิ นทรัพย์ แสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ หลังจากค่าเผือจากการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอย่าง
เป็ นระบบตลอดระยะเวลาของสัญญาซึ งสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ตามสัญญา ในกรณี ทีระยะเวลา
ของการตัดจําหน่ ายต้นทุนทีเกิดขึ นจากการได้มาซึ งสัญ ญามี ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั จะบันทึกต้นทุนในการได้มาซึ งสัญญาดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
รายได้คา่ เช่า
รายได้ค่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า ค่าใช้จ่ายเริ มแรก
ทีเกิดขึนเป็ นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญา

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่ าซึ งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี ยงส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์ยกเว้น กรรมสิ ทธิ ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่า ทางการเงิ น กลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึ ก
สิ นทรัพย์ทีเช่ าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ มต้นของสัญญาเช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํา
ทีจะต้องจ่า ยตามสัญญาเช่ าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ทีเช่ าคํานวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดอกเบียหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินคํานวณโดยใช้
วิธีอตั ราดอกเบี ยที แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื อม
ราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

รายได้ดอกเบีย
รายได้ดอกเบียบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

3.18

3.19

154

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี สินส่ วนทีเพิมขึนเนื องจาก
เวลาทีผา่ นไป และสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินทีถือไว้
เพือ ขาย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน หรื อขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนื อลูกหนี การค้า) และขาดทุนจากเครื องมือป้ องกันความเสี ยง
รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน

3.20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่า ใช้จ่ายภาษี เงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงิน ได้ของปี ปั จจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที เกียวกับ
รายการทีเกียวข้องในการรวมธุ รกิ จ หรื อรายการทีรับรู้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

ต้นทุนการกูย้ ืมทีไ ม่ไ ด้เกียวกับ การได้ม า การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพ ย์ทีเข้า เงื อนไขรับรู ้ใน
งบกําไรขาดทุน โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง

ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุ บนั ได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อ
ขาดทุนประจําปี ที ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้ ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับ
รายการในปี ก่อนๆ

สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพือเช่ าสิ นทรัพย์โดยทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่
ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่า ดําเนิ นงาน เงินทีตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน (สุ ทธิ จาก
สิ งตอบแทนจูงใจทีได้รับจากผูใ้ ห้เช่ า) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านัน

ภาษีเงินได้ร อการตัดบัญ ชี บนั ทึกโดยคํา นวณจากผลแตกต่างชัว คราวที เ กิดขึ นระหว่า งมูล ค่า ตาม
บัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ นและจํา นวนที ใช้เ พื อ ความมุ่ง หมายทางภาษี ภาษี เงิน ได้รอการตัด
บัญชี จะไม่ถูกรับรู ้เมื อเกิดจากผลแตกต่างชัว คราวดังต่อไปนี การรับรู ้ค่า ความนิยมในครั งแรก การ
รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี สิ น ในครังแรกซึ งเป็ นรายการที ไ ม่ ใ ช่ ก ารรวมธุ ร กิ จและรายการนั น ไม่มี
ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อภาษี และผลแตกต่างทีเกียวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่ า เช่น เบียปรับทีตอ้ งจ่ายให้กบั
ผูใ้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาบัญชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน

การวัดมูลค่า ของภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะ
วิธีการทีกลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี สินตาม
มูลค่าตามบัญชี ณ วันทีสินรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
3.22 รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี ว ดั มู ลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที คาดว่า จะใช้กบั ผลแตกต่างชัว คราวเมื อมี การ
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานทีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงถึงรายการ
ปรับปรุ งโดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ  นรอบระยะเวลารายงาน
ทีเกิดขึนจากส่วนงานดําเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
3.23 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีตอ้ งจ่ายเพิมขึ น
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั ต้อง
และมีดอกเบียทีตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เชือว่าได้ตงั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงิน
อาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตังข้อสมมติฐาน
ได้ที จะจ่ า ยในอนาคต ซึ งเกิ ด จากการประเมิ น ผลกระทบจากหลายปั จ จัย รวมถึ งการตี ความทาง
หลายประการ ซึ งมี ผลกระทบต่ อการแสดงจํา นวนสิ นทรั พ ย์ หนี สิ นและการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี ยวกับ
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ นนี อยูบ่ นพืนฐานการประมาณการและข้อ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีอาจเกิ ดขึ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทังการแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
สมมติฐาน และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมู ลใหม่ๆ อาจจะ
ของปี บัญชี ถึ งแม้ว่าการประมาณการของผู ้บริ ห าร ได้พิ จารณาอย่างสมเหตุ สมผลภายใต้เหตุ การณ์
ทํา ให้กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั เปลียนการตัดสิ น ใจโดยขึ นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน
ที มีอ ยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษี เงิน ได้ในรอบระยะเวลา
รายงานทีเกิดการเปลียนแปลง
การใช้ดุลยพินิจทีสาํ คัญในการใช้นโยบายการบัญชี มีดงั ต่อไปนี

3.21
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สิ นทรั พย์ภ าษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี และหนี สิ นภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี ส ามารถหั กกลบได้เมื อ
กิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี สินภาษีเงินได้
ของปี ปั จจุบนั และภาษี เงินได้น ี ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดี ยวกันสําหรั บหน่ วยภาษี
เดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนันกิจการมี ความตังใจจะจ่ายชําระหนี สินและ
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้ว ยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี สิน ใน
เวลาเดียวกัน

การรับรู้ตน้ ทุนของสิ นทรัพย์และการคิดค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์
การรับ รู้ตน้ ทุน ทีเกิ ดขึน เป็ นส่ ว นหนึ งของมู ลค่าตามบัญชี ของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มี ตวั ตน จะสิ นสุ ดเมื อผูบ้ ริ หารได้พิจารณาแล้วว่าสิ นทรัพย์น นั อยูใ่ นสภาพทีพร้อมจะใช้งาน
ได้ตามความประสงค์ของผูบ้ ริ หาร นอกจากนัน นโยบายการบัญชีวธิ ีการคิดค่าเสื อมราคาและการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ยงั คงใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการทบทวนอย่างสมําเสมอทุกรอบ
ระยะเวลาบัญชี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรเพือเสี ยภาษี
ในอนาคตจะมี จาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ วัน สิ นรอบระยะเวลารายงานและจะถู กปรับลดลงเท่า ที ประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง

การด้อยค่า
สิ นทรัพ ย์คงเหลื อตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั จะมี การทบทวน ณ ทุกวันที ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามี
ข้อบ่งชี เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที มีข ้อบ่งชี จะทําการประมาณมู ลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์

กําไรต่อหุ น้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานและกําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามัญ กําไรต่อ
หุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญของกลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษทั ด้วย
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักที ออกจําหน่ายระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญทีซื อคืน
กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ้นสามัญ ทีป รับปรุ งด้วยจํานวน
หุ ้น สามัญ ถัว เฉลี ย ถ่ว งนํา หนัก ที ออกจํา หน่ า ยและปรับ ปรุ ง ด้ว ยจํา นวนหุ ้ น สามัญ ที ซื อ คืน และ
ผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทังหมดและสิ ทธิซื อหุ ้นของพนักงาน

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรู้เมื อบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมี ประโยชน์ทางภาษีใน
อนาคต และโอกาสทีบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี
สะสม
ข้อพิพาททางการค้าและคดีความทีสาํ คัญ
รายการที มีก ารใช้ดุล ยพิ นิจของผูบ้ ริ หารในการตังประมาณการหนี สิ นที อาจเกิด ขึนจากคดี ความที
สําคัญเนืองจากผลคดียงั ไม่สินสุ ด
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รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ
ษัท แอดวานซ์
อินโฟร์
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

4.

-

ระดับที 2 เป็ นข้อมูลอืนที สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น ันหรื อ
หนีสินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น นั หรื อหนี สินนัน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ไม่เกิน 3 เดือน
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง
หัก เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
รวม
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35
35

5

รายงานทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
รวม

นอกจากนี การวัด มูลค่ายุต ิธรรมได้จดั ลํา ดับ ชัน เป็ นระดับที 1 ระดับ ที  2 และระดับ ที 3 โดยแบ่ง
ตามลํา ดับขันของข้อ มูลที ส ามารถสังเกตได้ และตามลํา ดับความสํา คัญ ของข้อมูล ที ใ ช้ว ดั มูล ค่า
ยุติธรรม ซึ งมีดงั ต่อไปนี
ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีมีส ภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนีสินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวดั มูลค่า

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูล ค่ายุติธ รรมเป็ นราคาทีจะได้รับ จากการขายสิ นทรัพ ย์ หรื อ จะจ่า ยเพือโอนหนี สิ นในรายการที
เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันทีวดั มูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตได้โดยตรง
หรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมินมู ลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อ
หนีสินรายการใดรายการหนึ ง กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี สินนันซึ ง
ผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิน ณ วันทีวดั มูลค่า โดยการวัด
มูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินนีใช้ตามเกณฑ์ตามทีกล่าว

-

กรรมการและผู้บริหาร

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
18,263
8,145
1,975
328
1,096
657
1
278
265
2
19,637
9,067
1,975
331

ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2562 เงิน สดและรายการเที ย บเท่า เงิ นสดของกลุ่ ม บริ ษ ัทและบริ ษัท มี อตั ราดอกเบี ยที
แท้จริ งในอัต ราระหว่างร้ อ ยละ 0.04 ถึ งร้อยละ 2.57 ต่อปี และร้ อยละ 0.04 ถึ งร้อยละ 1.40 ต่อปี ตามลํา ดับ
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.30 ต่อปี และร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี ตามลําดับ)
5.

เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้ เป็ นการเฉพาะ
ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทยทีบงั คับใช้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริ ษทั ย่อยต้อง
ฝากเงินสดทีรับ ล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ในธนาคารเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าคงเหลื อของเงินรับล่วงหน้า จาก
ลูกค้าของบริ ษทั ย่อย และไม่สามารถนําไปใช้สาํ หรับวัตถุประสงค์อืนนอกจากชําระให้แก่ผใู ้ ห้บริ การเท่านัน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 เงิน ฝากธนาคารที ส ามารถใช้เ ป็ นการเฉพาะในงบการเงิ น รวมมี จาํ นวนเงิน
1,989 ล้านบาท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 : 2,221 ล้านบาท)

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
6
6
1
1
630
567
3
4
19,828
10,625
1,971
326
1,027
1
135
88
21,626
11,287
1,975
331
(1,989)
(2,220)
19,637
9,067
1,975
331
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
6.

ลูกหนีก ารค้าและลูกหนีห มุนเวียนอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ
ลูกหนีก ารค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้า
รายได้คา้ งรับ
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บุคคลหรื อกิจการอืน ๆ
ลูกหนีการค้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนีก ารค้ า
หัก ค่าเผือ หนี สงสัยจะสู ญ
ลูกหนีก ารค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีอ ืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี - บัตรเงินสด/เติมเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลือนที
ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน
อืน ๆ
รวมลูกหนีอ ืน
รวมลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีห มุนเวียนอืน
(กลับรายการ) หนี สูญและหนี สงสัยจะสู ญ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการค้า มีดงั นี

งบการเงินรวม
2562
2561
39
25
64

105
68
173

9,993
7,985
17,978
18,042
(1,765)
16,277

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

10

15
3
18

9,672
7,957
17,629
17,802
(1,441)
16,361

180
1,574
1,754
1,764
(98)
1,666

180
1,575
1,755
1,773
(99)
1,674

1,817

2,240

10

13

94
51
59
2,021
18,298

137
428
76
2,881
19,242

149
159
1,825

2,521

2,175

(1)

-

10

-

-

99
112
1,786
(1)

บุคคลหรื อกิจการทีเกีย วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระถึงเกินกําหนด
ชําระน้อยกว่า 3 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 12 เดือน
บุคคลหรื อกิจการอืนๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระถึงเกินกําหนด
ชําระน้อยกว่า 3 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ หนี สงสัยจะสู ญ
ลูกหนีก ารค้า - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2562
2561

58
4
-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

171
-

10

18

-

-

-

-

2
64

2
173

15,051

14,472

-

-

767

669

-

-

175
1,985
17,978
(1,765)
16,213
16,277

582
1,906
17,629
(1,441)
16,188
16,361

1,754
1,754
(98)
1,656
1,666

1,755
1,755
(99)
1,656
1,674

10

18

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ 14 วันถึง 120 วัน

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนีการค้าจัดตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

เมื อวัน ที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมี คาํ พิ พ ากษาให้ กสท. ชํา ระค่ า ส่ ว นแบ่ ง รายได้จ ากการ
ให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศให้กบั DPC จํานวน 2.56 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน
ต้นจํานวนดังกล่ าว จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น นับแต่วนั ฟ้ องคดีเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น โดยให้ช าํ ระ
ภายใน 60 วัน จากวันทีคดีสินสุด

สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
รวม

ต่อมาเมื อวันที 29 มิ ถุ นายน 2561 DPC ยืนอุทธรณ์ ค าํ พิพ ากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสู งสุ ด
ทีให้ กสท.ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ตามอัตราค่าตอบแทนการใช้
และเชือมต่อ ตามคําสัง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับ 11/2553 เรื อง ให้ใช้อตั ราค่าตอบแทน
การเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นอัตราอ้างอิง ซึ งมิ ใช่ อตั ราที DPC และ กสท. ตกลงร่ วมกันตามข้อตกลง
แบ่งส่วนรายได้ ขณะนี คดีอยูใ่ นขันตอนของศาลปกครองสู งสุ ด

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
15,217
14,535
1,666
1,674
984
1,824
76
2
16,277
16,361
1,666
1,674

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ มบริ ษทั และบริ ษัทมี ยอดหนีคงเหลื อของรายได้คา้ งรับของเงิน ส่ วนแบ่งรายได้
จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึงยอดคงเหลือดังกล่าวแสดงเป็ นหนี คงค้างนานเกิ น 12 เดื อน เป็ น
จํานวนเงิน 1,584 ล้านบาท และ1,574 ล้านบาท ตามลําดับ (ณ วันที 31ธันวาคม 2561:1,584ล้านบาท และ 1,574 ล้าน
บาท ตามลําดับ)

7.

สิ นทรัพย์ตามสั ญญา
สิ นทรั พ ย์ต ามสั ญ ญา ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2562 มี ดัง นี (ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 : ไม่ มี ) (งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ :ไม่มี)

เมื อวันที 16 มกราคม 2556 บริ ษทั ได้ยนื คําเสนอข้อพิพ าทต่อคณะอนุ ญ าโตตุลาการเรี ยกร้องให้บริ ษทั ที โอที
จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ชําระหนี ดงั กล่าวพร้อมดอกเบียรวมเป็ นจํานวนเงิน 1,526 ล้านบาท
เมื อ วัน ที 1 พฤษภาคม 2560 คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมี คํา ชี ขาดให้ ที โ อที ช ํา ระค่ า ส่ ว นแบ่ ง รายได้จ าก
การให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดื อนกันยายน 2555 ให้กบั บริ ษทั เป็ น
จํานวน 1,355 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี ยตังแต่ วนั ชี ขาด จนกว่าจะชํา ระเสร็ จ เป็ นจํา นวนร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงินต้นดังกล่าว นอกจากนี ที โอทีตอ้ งชําระส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศตังแต่
เดือนตุลาคม 2555 เป็ นต้นไปจนกว่าจะหมดภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการในวันที 30 กันยายน 2558
หรื อได้มีการตกลงแก้ไขหรื อทําสัญญากันใหม่
ต่อมาในวันที 7 กันยายน 2560 บริ ษัทได้รับคําฟ้ องคดีหมายเลขดําที 1148/2560 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2560 ซึ ง
ที โอที ยืนฟ้ องเพิ กถอนคําชี ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการที ช ี ขาดให้ที โอที ช ําระค่ าส่ วนแบ่ งรายได้จากการ
ให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศตามข้อความข้างต้น ขณะนี คดีอยูใ่ นขันตอนของศาลปกครองกลาง
เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ยนื ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เรี ยกร้องให้บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) ชําระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ จํานวน 9 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนถึงวันฟ้ องพร้อมดอกเบียรวมเป็ นจํานวนเงิน
11 ล้านบาท

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริ การรายเดือน
หัก ค่าเผือ หนี สงสัยจะสู ญหรื อคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสินสุ ด
ระยะเวลาของสัญญา
สิ นทรัพย์ตามสัญญา - สุ ทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 2.4)
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
2,219
(350)
1,869

747

สิ น ทรั พ ย์ต ามสั ญ ญาคื อ จํา นวนที เกิ ด จากกับ สั ญ ญาขายอุป กรณ์ พ ร้ อมให้ บ ริ ก ารรายเดื อนที ท ํา กับ ลู กค้า
ซึ งเกิดขึ นจากการปั นส่ ว นราคาขายให้ก บั การขายอุปกรณ์ ซึ งมี ช่ว งเวลารับรู้รายได้ ณ ช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ ง
เมื อกลุ่มบริ ษทั มีการโอนการควบคุม ของอุปกรณ์ให้กบั ลูกค้าแล้ว โดยสิ น ทรัพย์ตามสัญ ญาดังกล่ าวจะลดลง
สัมพันธ์กบั การออกใบเรี ยกเก็บค่าบริ การรายเดือนของลูกค้าในแต่ละเดือนโดยบริ การรายเดือนมีช่วงเวลารับรู้
รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ งและตามขันความสําเร็จของงาน
สิ นทรัพ ย์ตามสัญญาทีถูกยกเลิกหรื อคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสิ นสุดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู้เป็ น
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
- 40 -

158

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ
ษัท แอดวานซ์
อินโฟร์
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
8.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

สิ นค้าสําเร็จรู ป
วัสดุและอะไหล่
อะไหล่เพือการซ่ อมแซม
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที
หัก ค่าเผือ สินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่า
ของสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2562
2561
4,920
3,916
1
2

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

129
5,050

505
4,423

-

363
363

(222)
4,828

(600)
3,823

-

(363)
-

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั กลับรายการค่าเผือ สิ นค้า ล้าสมัยและการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือสําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมจํา นวน 378 ล้านบาท และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ จํานวน 363 ล้านบาท
(สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 : งบการเงินรวม 174 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี))
9.

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ า
รายการเคลื อ นไหวในเงิ นลงทุน ในบริ ษ ทั ร่ วมในงบการเงิ นรวมสํา หรั บปี สิ น สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม มีด ังนี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

ณ วันที 1 มกราคม
รับรู ้กาํ ไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที 31 ธันวาคม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
18
31
7
(13)
25
18

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
รายการเคลื อนไหวในเงิ นลงทุ นในการร่ ว มค้า ในงบการเงิน รวมสํา หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม มีด งั นี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
ณ วันที 1 มกราคม
736
59
เงินลงทุนเพิม ขึน
787
เงินปันผลรับระหว่างปี
(8)
รับรู ้ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมค้า
(92)
(110)
ณ วันที 31 ธันวาคม
636
736
เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงินปันผลรับ
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้รับเงินปันผลจากบริ ษทั ร่ วมค้าแห่งหนึ งในอัตราหุน้ ละ 13 บาท เป็ นจํานวนเงิน
ทังสิน 8 ล้านบาท
บริษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จํากัด
เมื อวันที 2 พฤศจิกายน 2560 ทีประชุ มคณะกรรมการของบริ ษัท อนุ ม ัติให้ ลงทุ นในบริ ษ ัท แรบบิท - ไลน์ เพย์ จํากัด
(“RLP”) ต่อมา เมือวันที 5 มี นาคม 2561 บริ ษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด (“AMP”) ซึ งเป็ นบริ ษัทย่อยได้เข้าทํา
สัญญาผูถ้ ือหุ้นกับบริ ษทั แรบบิทเพย์ ซิ สเทม จํากัด และ Line Pay Corporation สําหรับการลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ
33.33 หรื อ 1,999,998 หุ้น ของ RLP ในราคาหุ ้นละ 393.75 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 787 ล้านบาท โดยมี วตั ถุประสงค์
การลงทุนนี เพือขยายธุรกิจในด้านการให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิ คส์ และการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ เพือรองรับ
การให้บริ การแก่ลกู ค้าในเศรษฐกิจแบบดิจิทลั

สํา หรับ ปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่ มบริ ษัทไม่มีรายการซื อขายเงิ นลงทุน ในบริ ษทั ร่ ว ม
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสําหรับแต่ละปี มีดงั นี

บริษัทร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จํากัด

สัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2562
2561

งบการเงินรวม
ราคาทุน
2562
2561

หน่ วย : ล้ านบาท
มูลค่ าตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561

29

29

50

50

15

15

25

18

การร่ วมค้ า
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด

60

60

100

100

60

60

87

69

บริ ษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จํากัด

33.33

33.33

600

600

787

787

549

667
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เงินปั นผลรับสําหรับปี
2562
2561

-

-

8
-

-
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับบริปี สิษัทนแอดวานซ์
สุ ดวันที 31
ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สรุ ปข้อมูลฐานะทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าและผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี
วันที
รายงาน

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้ าของ สินทรัพย์
สินทรัพย์
(ร้ อยละ) หมุนเวียน ไม่ หมุนเวียน

หน่ วย : ล้ านบาท

สินทรัพย์รวม

หนีส ิน
หมุนเวียน

หนีส ิน
ไม่ หมุนเวียน

หนีส ินรวม

39

460

รายได้
รวม

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

กําไร
(ขาดทุน)

143

145

(2)

21

74

31

43

ปี 2562
บริษัทร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จํากัด

31 ธันวาคม

29

94

445

539

421

การร่ วมค้ า
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด

31 ธันวาคม

60

64

102

166

21

บริ ษทั แรบบิท ไลน์ เพย์ จํากัด

31 ธันวาคม

33.33

844

197

1,041

357

4

361

163

527

(364)

ปี 2561
บริษัทร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จํากัด

31 ธันวาคม

29

126

499

625

503

46

549

145

163

(18)

การร่ วมค้ า
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด

31 ธันวาคม

60

62

90

152

37

37

40

21

19

บริ ษทั แรบบิท ไลน์ เพย์ จํากัด

31 ธันวาคม

33.33

1,414

197

1,611

571

576

215

590

(375)
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าทีรับรู ้ในงบการเงินรวม
ทีมีสาระสําคัญ เป็ นดังนี
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
บริษัท แรบบิท - ไลน์ เพย์ จํากัด
สิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมค้า
680
1,035
สัดส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั ในการร่วมค้า (ร้อยละ)
33.33
33.33
227
345
322
322
ค่าความนิยม
549
667
ราคาตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
10. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

บริษัทย่ อย
ณ วันที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
ณ วันที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
เงินปันผลรับระหว่างปี
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษทั ย่อย
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิมขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม
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หมายเหตุ

2.4

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
22,159
1,356
23,515
(26,373)
30,590
195
1
27,928

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ ดิจทิ ัล ดิสทริบวิ ชัน จํากัด
เมื อวัน ที 2 ตุ ลาคม 2560 ที ประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษัท ได้อนุ ม ั ติ ม ติ ให้ จัด ตังบริ ษ ัท แอดวานซ์ ดิ จิ ทั ล
ดิ ส ทริ บิ วชัน จํา กัด (“ADD”) เป็ นบริ ษัท ย่อย เพื อ ประกอบธุ รกิ จ ด้า นนายหน้าประกัน ภัย ต่อมา เมื อ วัน ที
8 กุมภาพันธ์ 2561 ADD ได้จดทะเบี ยนกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์มูล ค่า 4 ล้า นบาท หรื อ
40,000 หุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท โดยบริ ษทั ถื อหุ น้ จํานวน 39,997 หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงิน
4 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
เมื อ วัน ที 26 เมษายน 2562 บริ ษัท แอดวานซ์ ดิ จิ ท ัล ดิ ส ทริ บิ ว ชั น จํา กัด (“ADD”) ซึ งเป็ นบริ ษั ท ย่อ ยได้
จดทะเบียนเพิม ทุนจาก 4 ล้านบาท โดยเป็ นหุ ้นสามัญ 40,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวน 5 ล้านบาท
โดยเป็ นหุ้นสามัญ 50,000 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์ การเพิมทุนในครังนีมีวตั ถุประสงค์
เพื อ ปฏิ บ ัติ ต ามข้อกําหนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย
(“คปภ.”) บริ ษทั ได้จ่ายเงินลงทุนเพิมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ น
จํานวนเงิน 1 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

22,650
22,650
(30,540)
30,045
4
22,159

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุ
น และบริษทั ย่อย
บริษทั แอดวานซ์ประกอบงบการเงิ
อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริ
ษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส นจ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสําหรับแต่ละปี มีดงั นี

บริษัทย่อย
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากัด
บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด
บริษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด
บริษทั แฟกซ์ ไลท์ จํากัด
บริษทั ไมโม่ เทค จํากัด
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริษทั แอดวานซ์ ดิจทิ ลั ดิสทริ บิวชัน จํากัด
รวม
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สั ดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)
99.99
98.55
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.98
99.99
99.99
99.99

99.99
98.55
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.98
99.99
99.99
99.99

ทุนชําระแล้ว
2562
2561

272
914
250
300
100
1,350
300
50
1
50
75
5

272
914
250
300
100
1,350
300
50
1
50
75
4

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2562
2561

811
10,226
250
336
100
1,485
300
50
1
50
75
5
13,689

811
10,226
250
336
100
1,485
300
50
1
50
75
4
13,688

หน่ วย : ล้ านบาท
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561

367
4,155
276
841
143
17,751
1,491
215
2,144
402
141
2
27,928

-

316
4,117
292
711
141
11,169
1,507
198
2,290
1,279
139
22,159

เงินปันผลรับสําหรับปี
2562
2561

-

111

17
487
41
16,936
2,397
273
4,427
1,631
53
26,373

-

226

37
543
55
23,720
642
283
3,265
1,769
30,540

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษัท แอดวานซ์
อินโฟร์
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

11. เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนระยะยาวอืน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

12. ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินทีถูกจํากัดการใช้
เงินลงทุนระยะยาวอืน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
11
11
56
49
67
60

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
47
48
47
48

เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินทีถูกจํากัดการใช้
ณ วั น ที 31 ธั น วาคม 2562 กลุ่ มบริ ษั ท มี เงิ น ฝากประจํ า กั บ สถาบั น การเงิ น จํ า นวนเงิ น 11 ล้ า นบาท
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 : 11 ล้านบาท) ซึ งวางไว้เป็ นหลักประกันในการที ธนาคารออกหนังสื อคําประกัน
เกียวกับการปฏิบตั ิตามสัญญา
เงินลงทุนอืน
บริษทั เนชันแนล ดิจทิ ัลไอดี จํากัด
เมื อวันที 22 กุมภาพัน ธ์ 2561 บริ ษ ัท แอดวานซ์ เอ็ม เปย์ จํากัด (“AMP”) ซึ งเป็ นบริ ษัทย่อย ได้ลงทุ นในบริ ษัท
เนชันแนล ดิจิทลั ไอดี จํากัด จํานวน 5,769 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 100 บาท รวม 0.58 ล้านบาท เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 0.58
ของทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์ของการลงทุนนี เพือรองรับการเปลียนแปลงด้านกลยุทธ์แบบดิจิทลั
เมือวันที 16 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด (“AMP”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ลงทุนเพิมในบริ ษทั
เนชัน แนล ดิ จิทลั ไอดี จํากัด จํานวน 80,560 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 100 บาท รวม 8.06 ล้านบาท ส่ งผลให้ AMP ถื อ
สัดส่ วนร้อยละ 2.47 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
ทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ส่วนปรั บปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างและติดตัง
หัก ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใช้งาน
ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562

เพิม ขึน

797
702
1,997
213,064
1,990
182
218,732

4
4
264
19,937
76
23
20,308

(421)
(1,308)
(88,218)
(1,443)
(120)
(91,510)
4,483
(1,493)
130,212

(17)
(294)
(26,853)
(155)
(24)
(27,343)
3,571
(953)
(4,417)

งบการเงินรวม
ลดลง

-

(98)

หน่ วย : ล้ านบาท
โอน/อืนๆ

-

(191)
(2,333)
(49)
(64)
(2,735)

31
(19)
3,222
6
3,240

-

-

154
2,205
46
45
2,450
(285)

รายงานทางการเงิน

-

1
(1)
(3,240)
-

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562
703
737
2,051
233,890
2,023
141
239,545

(438)
(1,447)
(112,866)
(1,553)
(99)
(116,403)
4,814
(2,446)
125,510

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพือสั งคม (ประเทศไทย) จํากัด
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนสําหรับ ปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 เป็ น
จํานวนเงิน 1 ล้านบาท จากการประเมิ นมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในบริ ษทั ประชารัฐรั กสามัคคี วิสาหกิ จ
เพือสังคม (ประเทศไทย) จํากัด (“PRS”) โดยเปรี ยบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชี เงินลงทุนใน PRS กับมูลค่าที
คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนดังกล่าว
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รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
ทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ส่วนปรั บปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์การสื อสารเพือให้เช่า
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์การสื อสารเพือให้เช่า
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างและติดตัง
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใช้งาน
ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่ าเสื อมราคาสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2562
2561
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ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2561
526
419
1,819
190,017
1,305
8
192
194,286

(380)
(1,070)
(64,054)
(1,035)
(4)
(118)
(66,661)
6,166
(354)
(858)
132,579

เพิม ขึน

99
-

248
19,915
103
28
20,393

(14)
(278)
(24,349)
(149)
(32)
(24,822)
2,611
(635)
(2,453)

งบการเงินรวม
เพิม ขึน จาก
ลดลง
การซื อ
ธุรกิจ
(1)
(65)
(2,466)
(39)
(8)
(50)
(2,629)

172
254

1,130
559
12
2,127

37
1,280
34
4
38
1,393
(42)
406
(872)

(27)
(844)
(290)
(8)
(1,169)
958

หน่ วย : ล้ านบาท
โอน/อืนๆ

30
(5)
4,468
62
4,555

3
(251)
(3)
(251)
(4,252)
(52)
-

ล้ านบาท
ล้ านบาท

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2561
797
702
1,997
213,064
1,990
182
218,732

(421)
(1,308)
(88,218)
(1,443)
(120)
(91,510)
4,483
(1,493)
130,212

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
และติดตัง
ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562
128
310
3,636

-

553
64
4,691

(127)
(266)
(3,523)

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

1
1

(5)
(3,570)

128
306
67

4
9
15

(21)
(15)
(3,611)

536
58
1,095

-

-

(531)
(33)
(4,480)
6
217

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง
เพิม ขึน

(18)
(24)

4
3,482

(127)
(280)
(65)

(10)
(11)
(63)

21
11
3,518

(520)
(33)
(1,025)

(48)

(6)
(99)

-

70

27,343
24,822
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษปัทระกอบงบการเงิ
แอดวานซ์นอินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ส่วนปรั บปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์ เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
และติดตัง
ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์
ค่ าเสื อมราคาสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2562
2561

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2561
128
304
3,635

เพิม ขึน

-

(127)
(254 )
(3,492)

7
1

558
74
4,699

-

12
18
38

-

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอน/อืนๆ
ลดลง

(19)
(31)

(536)
(42)
(4,451)

(11)
(13)
(74)

6
254

6
(30)

(17)
(28)
(52)

-

-

6

6

128
310
3,636
553
64
4,691

7

-

(127)
(266)
(3,523)

16
22
45

-

(531)
(33)
(4,480)

(7)

-

-

(6)

ล้ านบาท
ล้ านบาท

6
217

63
74

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี ของสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม
2562 มีจาํ นวน 101 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลําดับ (ในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 : 135 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดับ)
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กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
13. สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ ดาํ เนินการ
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการทีเกิดขึนในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย (สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี )
หน่ วย : ล้านบาท

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

(7)

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ยอด ณ วันที

งบการเงินรวม
โอน/อืนๆ
ลดลง

1 มกราคม

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม
ณ วันที 31 ธันวาคม
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม
ณ วันที 31 ธันวาคม
ค่าเผือการด้ อยค่า
รวม

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม

2561

2561

1,248
1,248

(945)
(945)

(303)
(303)

-

(1,038)
(1,038)
(210)
-

787
787
158

251
251
52

-

-

-

14. ค่ าความนิยม
รายการเคลือนไหวของค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหว่างปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
2561

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึนจากการซื อธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 37)
ณ วันที 31 ธันวาคม
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม
ณ วันที 31 ธันวาคม
ค่าเผือการด้อยค่า
รวม
- 53 -

17,199
17,199

14,352
2,847
17,199

(7,662)
(7,662)
(6,655)
2,882

(7,662)
(7,662)
(6,655)
2,882
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
อินโฟร์
จํากัดว(มหาชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษษัทัทแอดวานซ์
แอดวานซ์
อินเซอร์
โฟร์วสิ เซอร์
ิส จ�ำกัดและบริ
(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
15. ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโ ทรคมนาคม
รายการเคลือนไหวของใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมทีเกิดขึนในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม ประกอบด้วย (งบการเงินฉพาะกิจการ : ไม่มี)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
รวม
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
รวม
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโ ทรคมนาคม

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562
136,444
136,444

(24,695)
(24,695)
111,749

งบการเงินรวม
เพิม ขึน

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หน่ วย : ล้านบาท
ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562
136,444
136,444

(8,675)
(8,675)
(8,675)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

(33,370)
(33,370)
103,074

ราคาทุน
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
รวม
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
รวม
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโ ทรคมนาคม
ค่าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2562
2561

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2561

งบการเงินรวม
เพิม ขึน

หน่ วย : ล้านบาท
ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

124,142
124,142

12,302
12,302

136,444
136,444

(16,618)
(16,618)
107,524

(8,077)
(8,077)
4,225

(24,695)
(24,695)
111,749

ล้านบาท
ล้านบาท

8,675
8,077

เมื อวันที 27 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษัทย่อยเป็ นผู้
ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 900 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทังสิ น 75,654 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับ
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถี 900 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่า งเป็ นทางการจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง
กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช”) ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุ ไว้ในการ
ประมูล เมื อวัน ที 28 มิ ถุน ายน 2559 โดยบริ ษ ัทได้ช ํา ระเงิน งวดแรกเป็ นจํานวนร้อยละ 11 ของราคาประมู ล
และภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็ นเงิ นทังสิ น 8,603 ล้านบาท พร้อมวางหนังสื อคําประกันจากธนาคารเพือคํา ประกัน
การชําระเงิ นในส่ วนที เหลื อให้กับ กสทช. โดยเงิ นงวดที 2 และ 3 อีกร้ อยละ 5 รวมภาษี มู ล ค่าเพิม จะชํา ระ
ในปี ที ส องและปี ที ส ามและส่ ว นที เหลื อชํา ระในปี ที สี ต่อมา เมื อ วัน ที 19 มิ ถุน ายน 2562 AWN ได้รับ สิ ทธิ
ในการแบ่งชําระเงินดังกล่าวออกเป็ นสิ บงวด นับแต่วนั ทีมีการจ่ายเงินครังแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษัทบปี แอดวานซ์
โฟร์ 2562
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรั
สินสุ ดวันที 31อิธันวาคม
เมื อวันที 19 สิ งหาคม 2561 บริ ษ ัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นผูช้ นะการ
ประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 1800 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทังสิน 12,511 ล้านบาท AWN ได้รับใบอนุญาตให้
ใช้คลืนความถี 1800 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงือนไขและข้อกําหนดที ระบุไว้ในการประมูล เมือวันที 19 กันยายน 2561
AWN ได้ช ําระเงินประมูลคลืนความถีงวดที หนึ งจํานวนร้ อยละ 50 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็ นเงิน
ทังสิ น 6,693 ล้านบาท พร้อมวางหนังสื อคําประกันจากธนาคารเพือคําประกันการชําระเงินในส่วนทีเหลือให้กบั กสทช.
โดยจะชําระงวดที 2 และงวดที 3 อีกร้อยละ 25 ในปี ทีสองและปี ทีสามนับจากวันชําระงวดทีหนึง
ต้นทุนใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถี รับรู้เมื อเริ มแรกด้วยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมู ลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนทีได้มา
ของใบอนุญาตฯ ดังกล่าว
16. สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตนอืน
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนทีเกิดขึนในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
มูลค่าความสัมพันธ์ทีมีกบั ลูกค้า
มูลค่าสัญญาทีมีกบั ลูกค้า
ค่าสิทธิในการใช้โครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์
รวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
มูลค่าความสัมพันธ์ทีมีกบั ลูกค้า
มูลค่าสัญญาทีมีกบั ลูกค้า
ค่าสิทธิในการใช้โครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์
รวม
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตัง
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอืน

168

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562

เพิม ขึน

167
139

งบการเงินรวม
ลดลง

หน่ วย : ล้ านบาท
โอน/อืนๆ

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

-

-

-

167
139

86
9,303
9,695

1,488
1,488

-

-

86
11,421
11,813

(33)
(28)

(36)
(31)

-

(61)
(5,115)
(5,237)
634
5,092

(8)
(1,136)
(1,211)
137
414

-

(4)
(4)

2
2
(36)
(38)

634
634

-

(69)
(59)

-

(69)
(6,249)
(6,446)
101
5,468

(634)
-

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
มูลค่าความสัมพันธ์ทีมีกบั ลูกค้า
มูลค่าสัญญาทีมีกบั ลูกค้า
ค่าสิทธิในการใช้โครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์
รวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
มูลค่าความสัมพันธ์ทีมีกบั ลูกค้า
มูลค่าสัญญาทีมีกบั ลูกค้า
ค่าสิทธิในการใช้โครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์
รวม
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตัง
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอืน

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2561

เพิม ขึน

-

-

8,278
8,278

(4,134)
(4,134)
355
4,499

-

งบการเงินรวม
เพิม ขึน จาก
ลดลง
การซื อ
ธุรกิจ
-

719
719

-

(33)
(28)

-

(8)
(911)
(980)
483
222

-

ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรั บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2562
2561
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(12)
(12)

-

โอน/อืนๆ

167
139

-

86
114
506

-

-

10
10

หน่ วย : ล้ านบาท

167
139

204
204

86
9,303
9,695

-

(33)
(28)

(53)
(80)
(133)

-

373

-

(61)
(5,115)
(5,237)
634
5,092

(2)

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

(204)

ล้ านบาท

1,211

ล้ านบาท

980
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์
รวม

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562

เพิม ขึน

323
323

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์
รวม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง
โอน/อืนๆ

-

(306)
(306)
17

(6)
(6)
(6)

ราคาทุน
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์
รวม

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2561

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์
รวม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอืน

เพิม ขึน

323
323

-

(295)
(295)
28

323
323

-

-

(312)
(312)
11

-

(11)
(11)
(11)

ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2562
2561

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอน/อืนๆ
ลดลง

-

-

-

กรรมการและผู้บริหาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
17. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
550
613
550
613

323
323

(306)
(306)
17

ล้ านบาท

6

ล้ านบาท

11

งบการเงินรวม
2562
2561
3,939
3,300
(448)
(90)
3,491
3,210

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีเกิดขึนในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562

หน่ วย : ล้ านบาท
ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หน่ วย : ล้ านบาท

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยและ
การลดมูลค่าของสินค้า)
รายได้คา่ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีรับล่วงหน้า
(ผลแตกต่างของการรับรู ้รายได้)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
ค้างจ่าย (ดอกเบียรอตัดบัญชี )
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใช้งาน
อืน ๆ
รวม
หนีส ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ตามสัญญา
อืน ๆ
รวม
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่ าย)/รายได้ ใน ผลกระทบจาก
กําไรขาดทุน กําไรขาดทุน การใช้ มาตรฐาน
เบ็ดเสร็จอืน การรายงานทาง
การเงินฉบับที 15

หน่ วย : ล้ านบาท
ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

266

60

-

-

326

47

(3)

-

-

44

59

-

-

467
410
588
75

-

991
448
590
3,939

408
410
466
151

-

178
(76)

766
299
487
3,300

225
149
103
695

-

-

(35)
16
(19)
676

-

(90)
(90)
3,210

(56)

-

(56)

(339)
(56)

(339)
(339)

(374)
(74)
(448)
3,491

- 59 -
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทบริ
แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์
สิ จํากัเซอร์
ด (มหาชน)
และบริ
ษัทย่อย และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ษัท แอดวานซ์
อินวโฟร์
วิส จ�ำกั
ด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสิ นค้า)
รายได้คา่ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีรับล่วงหน้า
(ผลแตกต่างของการรับรู ้รายได้)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย (ดอกเบียรอ
ตัดบัญชี )
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใช้งาน
อืน ๆ
รวม
หนีส ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อืน ๆ
รวม
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

170

ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2561

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่ าย)/รายได้ ใน
กําไรขาดทุน
การซื อธุรกิจ

269
77

(12)
(30)

365
410
394
108

43

-

40
43

506
171
290
2,590

260
128
187
659

(28)
(28)
2,562

18
18
677

9
-

32

10
51
(80)
(80)
(29)

หน่ วย : ล้ านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2561
266
47
408
410
466
151
766
299
487
3,300
(90)
(90)
3,210

หน่ วย : ล้ านบาท
ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2562

สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

410
53
150
613

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่ าย)/รายได้ ใน
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
-

20
(76)
(56)

410
66
74
550

(7)
(7)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หน่ วย : ล้ านบาท
ยอด ณ วันที
1 มกราคม
2561

สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
รวม

410
47
108
565

หนีส ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อืน ๆ
รวม
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(5)
(5)
560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่ าย)/รายได้ ใน
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
6
42
48

5
5
53

ยอด ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

-

410
53
150
613

-

-

613
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บริ
แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์
ิ จํากัเซอร์
ด (มหาชน)
และบริ
ษัทย่อย และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ษัท แอดวานซ์
อินวสโฟร์
วิส จ�ำกั
ด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดจากผลแตกต่างชัว คราวทีมีสาระสําคัญและผลขาดทุนสะสมทีมิได้รับรู ้
ในงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี

ขาดทุนสะสม
อืน ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
104
390
20
93
124
483

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
20
92
20
92

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู้ ผลแตกต่างชัว คราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายุในปี
2562 - 2566 และรายการที เกิ ดจากผลแตกต่า งชั วคราวที ไ ม่ มี ว ันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษี ปี ปั จจุ บ ัน เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนืองจากยังไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีสาํ หรับรายการดังกล่าว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู้ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายุในปี
2563 - 2566 และรายการที เกิ ดจากผลแตกต่า งชั วคราวที ไ ม่ มี ว ันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษี ปี ปั จจุ บ ันเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนืองจากยังไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีสาํ หรับรายการดังกล่าว

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
18. หนีส ิ นทีม ีภาระดอกเบีย
หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ
ส่ วนทีหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของหนีสินระยะยาวทีถงึ กําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
- ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถงึ กําหนดชําระภายในหนึงปี
- ส่วนของหุน้ กูร้ ะยะยาวทีถงึ กําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
- ส่วนของหนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินทีถงึ
กําหนดชําระภายในหนึงปี
รวมส่ วนของหนีสินระยะยาว
ทีถงึ กําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
รวมส่ วนทีหมุนเวียน
ส่ วนทีไม่ หมุนเวียน
หนี สินระยะยาว
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการ
ทีเกียวข้องกัน - สุ ทธิ
- หุน้ กูร้ ะยะยาว - สุ ทธิ
- หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
รวมหนี สินระยะยาว
รวม

171

35

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
-

5,900

-

2,900

24,819

3,358

-

-

-

7,788

-

-

35

53

57

15

11

35

24,872
24,872

11,203
17,103

15
4,920
4,935

11
4,920
7,831

33,757

56,571

-

-

2,999
32,388
28
69,172
94,044

2,999
32,382
78
92,030
109,133

-

-

35
35
35

16
16
4,951

26
26
7,857
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษปัทระกอบงบการเงิ
แอดวานซ์ อินโฟร์นเซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
หนีสินทีมีภาระดอกเบียซึงไม่รวมหนี สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ
ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ครบกําหนดภายในหนึงปี
ครบกําหนดหลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดหลังจากห้าปี
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
24,819
17,046
49,430
66,459
19,714
25,493
93,963
108,998

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
4,920
7,820
4,920
7,820

หนี สินทีมีภาระดอกเบียทังหมด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นสกุลเงิ นบาท
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
น วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษปัท ระกอบงบการเงิ
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
เงินกู้ยืมระยะยาว
รายละเอียดของเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)
อัตราดอกเบีย ต่ อปี
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
อัตราคงที ตามทีระบุในสัญญา
6MTHBFIX บวกด้วยส่ วนเพิม
อัตราคงที ตามทีระบุในสัญญา
6MTHBFIX บวกด้วยส่ วนเพิม
6MBIBOR บวกด้วยส่ วนเพิม
6MBIBOR บวกด้วยส่ วนเพิม
6MTHBFIX บวกด้วยส่ วนเพิม
อัตราคงที ตามทีระบุในสัญญา
6MTHBFIX บวกด้วยส่ วนเพิม
รวมเงิ นกู ้
หัก ต้นทุนธุรกรรม
เงินกู้ยืม ระยะยาว
*

กําหนดชําระคืนดอกเบีย

ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี

กําหนดชําระคืนเงินต้ น

ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 4 งวด เริ มปี 2562 จนถึงปี 2564
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 2 งวด ในปี 2563
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 7 งวด เริ มปี 2562 จนถึงปี 2565
ครบกําหนดชําระคืนทังจํานวน ในปี 2563
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริ มปี 2563 - จนถึงปี 2566
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 5 งวดเริ มปี 2562 - จนถึงปี 2566
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริ มปี 2564 - จนถึงปี 2566
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 2 งวด ในปี 2565*
ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดจํานวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริ มปี 2566 - จนถึงปี 2569

2562

งบการเงินรวม

3,750
12,300
4,286
4,200
20,000
5,600
4,500
1,961
2,000
58,597
(21)
58,576

หน่ วย : ล้ านบาท
2561
5,000
12,300
5,000
4,200
20,000
7,000
4,500
1,961
59,961
(32)
59,929

กลุ่มบริ ษทั ได้มีการแก้ไขสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวกับธนาคาร เพือ เปลียนสกุลเงินกูจ้ ากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็ นสกุลเงินบาท เพือปิ ดความเสียงทางด้านอัตราแลกเปลียนและอัตราดอกเบีย ทังนีอายุของเงินกูแ้ ละเงือนไขอืนคงเดิม
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
หุ้นกู้ระยะยาว
ณ วันที 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั ออกหุ ้นกูร้ ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)
วันทีจ ําหน่ าย

จํานวนหน่ วย

(ล้ าน)
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
11 เมษายน 2557
7.79
11 เมษายน 2557
1.78
11 เมษายน 2557
6.64
11 พฤษภาคม 2559
7.82
11 พฤษภาคม 2559
7.18
30 พฤศจิกายน 2560
9.00
รวมหุ้นกู้
หัก ต้นทุนในการออกหุน้ กู้
หุ้นกู้ระยะยาว

174

จํานวนเงิน

อัตราดอกเบีย ต่ อปี

กําหนดชําระ

กําหนดชําระคืนเงินต้น

คืนดอกเบีย
7,789
1,776
6,638
7,820
7,180
9,000

คงทีร้อยละ 4.17
คงทีร้อยละ 4.56
คงทีร้อยละ 4.94
คงทีร้อยละ 2.51
คงทีร้อยละ 2.78
คงทีร้อยละ 3.35

ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี
ทุกงวดครึ งปี

ครบกําหนดไถ่ถอนทังจํานวนในวันที 11 เมษายน 2562
ครบกําหนดไถ่ถอนทังจํานวนในวันที 11 เมษายน 2564
ครบกําหนดไถ่ถอนทังจํานวนในวันที 11 เมษายน 2567
ครบกําหนดไถ่ถอนทังจํานวนในวันที 11 พฤษภาคม 2566
ครบกําหนดไถ่ถอนทังจํานวนในวันที 11 พฤษภาคม 2569
ครบกําหนดไถ่ถอนทังจํานวนในวันที 30 พฤศจิกายน 2570

หน่ วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

2561

1,776
6,638
7,820
7,180
9,000
32,414
(26)
32,388

7,789
1,776
6,638
7,820
7,180
9,000
40,203
(33)
40,170
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีว งเงินกูย้ ืมซึ งยังมิ ได้เบิกใช้ จํานวน 15,000 ล้านบาท และ
17,000 ล้านบาท ตามลําดับ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ไม่มีวงเงินกูย้ มื ซึ งยังมิได้เบิกใช้)

หน่ วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
มูลค่ ายุติธรรม*
2562
2561
2562
2561
32,414
40,203
34,388
40,662

หุ ้นกูร้ ะยะยาว

* มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นกูท้ ีมีการซื อขายในตลาดหุ้นกู้คาํ นวณจากราคาซือขายทีประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน

รายการเคลือนไหวของหนีสินทีมีภาระดอกเบียสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ณ วันที 1 มกราคม 2562
รายการกระแสเงินสด
เพิมขึน
จ่ายชําระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด
รายการทีไ ม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิมขึน
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่าย
รวมรายการทีไ ม่ ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
หุ้นกู้ หนีส ิ นภายใต้ รวม
ระยะสั น
ระยะสั น
ระยะยาว ระยะยาว ระยะยาว สั ญญาเช่ า
จากสถาบัน จากกิจการ จากสถาบัน จากกิจการ
การเงิน
การเงิน ทีเ กียวข้ องกัน การเงิน ทีเ กีย วข้องกัน
5,900
59,929
2,999 40,170
135 109,133
4,500
(10,400)
(5,900)

-

4,000
(4,000)
-

-

2,000
(3,365)
(1,365)

12
12
58,576

-

-

(7,789)
(7,789)

-

-

2,999

7
7
32,388

10,500
(56) (25,610)
(56) (15,110)

2
2
81

2
19
21
94,044

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ จํากัดทีตอ้ งปฏิบตั ิตาม รวมทังการรักษาอัตราส่วนทางการเงินทีกาํ หนดไว้ในข้อกําหนดว่าด้วย
สิ ทธิ และหน้าทีของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาว

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ น้ กูร้ ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู)้ ณ วันที 31 ธันวาคม
มีดงั นี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ณ วันที 1 มกราคม 2561
รายการกระแสเงินสด
เพิมขึน
จ่ายชําระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
หุ้นกู้ หนีสินภายใต้ รวม
ระยะสั น
ระยะสัน ระยะยาว ระยะยาว ระยะยาว สัญญาเช่ า
จากสถาบัน จากกิจการ จากสถาบัน จากกิจการ
การเงิน
การเงิน ทีเ กีย วข้ องกัน การเงิน ทีเ กียวข้องกัน
6,500
62,843
40,163
172 109,678
22,350
(23,200)
(850)

6,000
(6,000)
-

(2,888)
(2,888)

รายการทีไ ม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิม ขึน
ต้นทุนการกูย้ ืม
กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่าย
รวมรายการทีไ ม่ ใช่ กระแสเงินสด

-

-

-

รายการเคลือนไหวจากการซือธุรกิจ
เพิมขึนจากการซือธุรกิจ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

250
5,900

-

60
59,929

ณ วันที 1 มกราคม 2562
รายการกระแสเงินสด
เพิมขึน
จ่ายชําระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด
รายการทีไ ม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิมขึน
รวมรายการทีไ ม่ ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

(98)
12
(86)

3,000
3,000

-

-

-

-

(1)

-

(1)

7
7

2,999

40,170

-

-

175

800
(800)
-

-

4,920

-

17

17
(1)
(98)
19
(63)

17

2
312
135 109,133

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั น
หนีสินภายใต้
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
ระยะสั นจาก
จากกิจการ
ระยะยาว
สั ญญาเช่ า
สถาบันการเงิน ทีเ กีย วข้องกัน
การเงิน
2,900
4,920
37
(2,900)
(2,900)

31,350
(56) (32,144)
(56)
(794)

-

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม

7,857

(8)
(8)

800
(3,708)
(2,908)

2
2
31

2
2
4,951
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์นอินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที 1 มกราคม 2561
รายการกระแสเงินสด
เพิมขึน
จ่ายชําระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด
รายการทีไ ม่ใช่ กระแสเงินสด
เพิมขึน
กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
รวมรายการทีไ ม่ ใช่ กระแสเงินสด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสัน
เงินกู้ยืม
หนีส ินภายใต้
ระยะสั นจาก
จากกิจการ
ระยะยาว
สั ญญาเช่ า
สถาบันการเงิน ทีเ กีย วข้องกัน
การเงิน
4,640
42
3,025
8,700
(5,800)
2,900

-

700
(420)
280

2,900

(17)
(17)

-

12
(197)
(197)

4,920

อัตราดอกเบียทีแท้จริ งถัวเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

เงินกูย้ มื ระยะสัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กูร้ ะยะยาว
หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(2,828)
(2,828)

งบการเงินรวม
2562
2561
1.79
2.82
2.80
3.41
3.56
5.18
5.37

-

12
37

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม

กรรมการและผู้บริหาร

9,400
(9,065)
335

12
(197)
(185)
7,857

หน่ วย : ร้ อยละต่ อปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1.12
1.38
4.04
4.07

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
19. เจ้ าหนีก ารค้ าและเจ้ าหนีห มุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ

7,707

อัตราดอกเบี ยทีแท้จริ งถัวเฉลียถ่วงนําหนักของเงินกูย้ ืมระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คํานวณโดยใช้อตั รา
ทีได้มีการปิ ดความเสี ยงไว้แล้ว

176

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

เจ้ าหนีก ารค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอืน ๆ
รวมเจ้ าหนีก ารค้า

35

เจ้าหนีอ ืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
35
ภาษีมูลค่าเพิมค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
อืน ๆ
35
รวมเจ้าหนีอ ืน
รวมเจ้ าหนีก ารค้าและเจ้ าหนีห มุนเวียนอืน

2562

งบการเงินรวม
2561

63
21,974
22,037

73
18,349
18,422

14
29
43

26
33
59

17,991
324
312
712
19,339
41,376

18,190
85
243
740
19,258
37,680

2,848
8
6
2,862
2,905

2,773
9
5
2,787
2,846

เจ้าหนีการค้าจัดตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเยน
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลงิ
สกุลเงินฟรังก์สวิส
สกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย
รวม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
9,181
5,469
12,744
12,808
22
51
82
63
8
19
5
1
6
22,037
18,422

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
34
39
1
1
8
19
43
59

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

20. ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโ ทรคมนาคมค้ างจ่าย
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืน ความถี โทรคมนาคมค้างจ่ ายในงบการเงิน รวม ณ วันที 31 ธันวาคม มีด ังนี (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี)

21. ประมาณการหนีส ิ นสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามข้อกํา หนดของพระราชบัญญัติ
คุ ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ ผ ลประโยชน์ เมื อ เกษี ย ณแก่ พ นัก งานตามสิ ท ธิ แ ละอายุ ง านและ
ผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว

ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโ ทรคมนาคมค้างจ่าย
เลขทีใบอนุญาตให้ใช้คลืน ความถีเพือกิจการโทรคมนาคม
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครังที 2)
เลขทีใบอนุญาตให้ใช้คลืน ความถีเพือกิจการโทรคมนาคม
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครังที 3)

หมายเหตุ

1

หัก ส่ วนของใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีโ ทรคมนาคมค้างจ่าย
ทีจะครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโ ทรคมนาคมค้างจ่ าย

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
2561

55,642

61,426

6,147
61,789

6,062
67,488

(24,490)
37,299

(3,972)
63,516

รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่ายในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม มีดงั นี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
จ่ายชําระ
ตัดจําหน่ ายดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
ส่ วนปรับมูลค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลืน ความถีโทรคมนาคมรอรับรู้
ณ วันที 31 ธันวาคม

177

1

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
67,488
73,950
12,303
(4,020)
(20,536)
1,605
1,771
(3,284)
61,789
67,488

พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที7) พ.ศ.2562ได้ป ระกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วเมือวันที 5 เมษายน
2562 ซึ งจะมี ผลบังคับใช้เมื อพ้น กําหนด 30 วันนับแต่ว นั ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา โดยพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับนีกาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิม เติม กรณี นายจ้างเลิ กจ้างสําหรับลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกัน
ครบ 20 ปี ขึนไปให้มี สิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น ้อยกว่าค่าจ้า งอัตราสุ ดท้า ย 400 วัน การเปลีย นแปลงดังกล่าว
ถือ เป็ นการแก้ไ ขโครงการสํา หรั บโครงการผลประโยชน์ พนัก งานหลังออกจากงาน กลุ่ ม บริ ษ ัทและบริ ษทั
ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เป็ นจํานวน 636 ล้านบาท และ 72 ล้านบาท ตามลําดับ
โครงการผลประโยชน์ทีก าํ หนดไว้ข องกลุ่ม บริ ษทั และบริ ษ ทั มีค วามเสี  ย งจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ป ระกันภัย ได้แก่ความเสี ยงของช่ว งชี วิต ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย และความเสี ยงจากตลาด
(เงินลงทุน)
ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน

งบการเงินรวม
2562
2561
2,860
2,254

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
329
263
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พ นักงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม มีดงั นี

ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึนจากการซื อธุรกิจ
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบีย
ผลประโยชน์จ่าย
โอนพนักงานไปบริ ษทั ย่อย
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีกาํ หนดไว้
ต้นทุนบริ การในอดีต
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561
2,254
297
(47)
-

-

(280)
636

-

2,860

1,856
156
268
(26)

178

263
-

55
(20)
(6)
(35)
72

2,254

ค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
ต้นทุนบริ การในอดีต
รวม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
210
189
87
79
636
933
268

329

235
-

50
(10)
(12)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั แสดงค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ต้นทุนการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้ทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

263

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
38
28
11
10
72
121
38

งบการเงินรวม
2561
49
16
794
171
3
2
87
79
933
268

2562

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
99
24
8
2
3
2
11
10
121
38

รวมอยู่ในกําไรสะสม
ณ วันที 1 มกราคม
รับรู ้ระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561
339
(280)
59

339
339

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
255
(35)
220

255
255

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้ทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม เกิดขึนจากเรื องต่อไปนี

สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
(135)
(145)
(280)
-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(12)
(23)
(35)
-
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์นอินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสินรอบ
ระยะเวลารายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก)

อัตราคิดลด
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินรวม
2562
2561
2.4
3
5
6

หน่ วย : ร้ อยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2.4
3
5
6

ข้อสมมติ เกี ยวกับอัตรามรณะในอนาคตสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ถือตามข้อมูลทางสถิติที
เผยแพร่ ทวั ไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2560 (“TMO17”)
การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีอาจ
เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบ
ต่อประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้ ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

อัตราคิดลด
- เพิมขึนร้อยละ 1
- ลดลงร้อยละ 1
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
- เพิมขึนร้อยละ 1
- ลดลงร้อยละ 1

งบการเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(353)
422

(301)
363

(41)
49

(25)
30

398
(337)

339
(288)

46
(40)

28
(24)

แม้วา่ การวิเคราะห์น ี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่าง ๆ ตามทีได้แสดงข้างต้น
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
22. ทุนเรื อนหุ้น
รายการเคลือนไหวของทุนเรื อนหุน้ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ณ วันที 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหุ้น (บาท)

2562
จํานวนหุ้น

จํานวนเงิน

(ล้านหุ้น/ล้ านบาท)
2561
จํานวนหุ้น
จํานวนเงิน

1.00

4,997

4,997

4,997

4,997

1.00

4,997

4,997

4,997

4,997

1.00

2,973

2,973

2,973

2,973

1.00

2,973

2,973

2,973

2,973

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ทุนทีออกของบริ ษทั ประกอบด้วย หุ้นสามัญจํานวน 2,973 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ น้ ละ 1.00 บาท หุ น้ ทังหมดได้ออกและชํา ระเต็มมู ลค่าแล้ว
ผูถ้ ือหุ้นสามัญจะได้รับสิ ทธิในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ ง
เสี ยงต่อหนึ งหุ ้นในทีประชุมของบริ ษทั
เมือวันที 5 มิถุนายน 2562 บริ ษ ทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ช ย์ จํานวน
83,302 หุ ้น ราคาหุ ้น ละ 1 บาท ซึ งเป็ นผลมาจากการใช้สิ ทธิ ตามใบแสดงสําคัญสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้น สามัญของ
บริ ษทั ทีได้จดั สรรให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จํานวน 83,302 หน่วย โดยราคาการ
ใช้สิ ทธิ ของใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญเท่ากับ 166.588 บาทต่อหุ ้น ส่ งผลให้ทุนทีออกชํา ระแล้ว
และส่ วนเกินมูลค่าหุ้นของบริ ษทั เพิมขึนจํานวน 83,302 บาท และ 13 ล้านบาท ตามลําดับ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ตามบทบัญ ญั ติ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ บริ ษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที บ ริ ษั ทเสนอขายหุ ้ น
สู งกว่ามูลค่าหุ้ นที จดทะเบี ยนไว้ บริ ษัทต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี ตังเป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิ นมู ลค่าหุ ้นสามัญ”)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษษัทัทแอดวานซ์
แอดวานซ์
อินเซอร์
โฟร์วสิ เซอร์
ิส จ�ำกัดและบริ
(มหาชน)
บริ
อินโฟร์
จํากัดว(มหาชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
23. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุน สํา รอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่า
ทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
24. องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
โครงการ Performance share plan
ครังที 2
ในเดือนมีนาคม 2557 ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี ครังที 1/2557 ได้อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อ
หุ ้นสามัญ ของบริ ษัท โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้ แก่ พ นัก งานของบริ ษ ัทและบริ ษัท ย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant II”) โดยข้อมู ลสําคัญของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซื อหุน้ สามัญ มีดงั นี
วันทีอนุ มตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซื อหุน้ :
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:
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26 มีนาคม 2557
680,000 หน่ วย
211.816 บาท/หุน้
680,000 หุน้
5 ปี นับจากวันทีมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซื อหุน้ สามัญครังแรก
หน่ วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยมีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุน้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ครังที 3
ในเดือนมีนาคม 2558 ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครังที 1/2558 ได้อนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อ
หุ ้นสามัญ ของบริ ษัท โดยใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ ไ ด้เสนอขายให้ แก่ พนักงานของบริ ษัทและบริ ษ ัทย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) โดยข้อมูลสําคัญ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซื อหุ้นสามัญ มีดงั นี
วันทีอนุ มตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซื อหุน้ :
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:

24 มีนาคม 2558
872,200 หน่ วย
249.938 บาท/หุน้
872,200 หุน้
5 ปี นับจากวันทีมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซื อหุน้ สามัญครังแรก
หน่ วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยมีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุน้

ครังที 4
ในเดือนมีนาคม 2559 ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครังที 1/2559 ได้อนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อ
หุ ้นสามัญ ของบริ ษัท โดยใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้ แก่ พนักงานของบริ ษัทและบริ ษ ัทย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริษทั ทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยข้อมูลสําคัญ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซื อหุ้นสามัญ มีดงั นี
วันทีอนุ มตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซื อหุน้ :
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:

29 มีนาคม 2559
826,900 หน่ วย
166.588 บาท/หุน้
826,900 หุน้
5 ปี นับจากวันทีมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื อหุน้ สามัญครังแรก
หน่ วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยมีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ษัท แอดวานซ์
วิส จ�ำกั
ดษ(มหาชน)
และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท บริ
แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์อิวนสิ โฟร์
จํากัดเซอร์
(มหาชน)
และบริ
ัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ครังที 5
ในเดื อนมีนาคม 2560 ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครังที 1/2560 ได้อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อ
หุ ้นสามัญ ของบริ ษัท โดยใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ ไ ด้เสนอขายให้ แก่ พนักงานของบริ ษัทและบริ ษ ัทย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยข้อมูลสําคัญ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซื อหุ้นสามัญ มีดงั นี
วันทีอนุ มตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซื อหุน้ :
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:
ระยะเวลาเสนอขาย:

30 มีนาคม 2560
1,410,500 หน่วย
160.434 บาท/หุน้
1,410,500 หุน้
5 ปี นับจากวันทีม ีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซื อหุน้ สามัญครังแรก
หน่ วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยมีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ภายใน 1 ปี นับ จากวันทีทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2560 ให้ออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามโครงการใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การเปลียนแปลงใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุน้ สามัญ สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดงั นี

ESOP - Grant II
- กรรมการ
- พนักงาน
ESOP - Grant III
- กรรมการ
- พนักงาน
ESOP - Grant IV
- กรรมการ
- พนักงาน
ESOP - Grant V
- กรรมการ
- พนักงาน
รวม

ณ วันที 1 มกราคม
2562

ออกให้

รายการระหว่างงวด
ใช้ สิทธิ

30
612
642

-

-

51
726
777

-

-

57
654
711

-

89
964
1,053
3,183

-

(ดูหมายเหตุขอ้ 22)

หมดอายุ
(30)
(612)
(642)

(7)
(76)
(83)
(83)

หน่ วย : พันหน่ วย
ณ วันที 31 ธันวาคม
2562
-

-

51
726
777

-

50
578
628

-

89
964
1,053
2,458

(642)

* ทังนี ESOP ข้างต้นนันได้รวม ESOP ของพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารทีไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อกําหนดสิ ทธิ และ
เงือนไขทีก าํ หนด
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีออกให้ ณ วันที
ให้สิทธิโดยใช้ Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้ สมมติฐานทีสาํ คัญดังนี
ครังที 2
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลีย ถ่วงนําหนัก ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาหุ น้ ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุ ้นทีคาดหวัง
เงินปันผลทีคาดหวัง
อัตราดอกเบียปลอดความเสียง

101.617 บาทต่อหุ ้น
240.000 บาทต่อหุ ้น
211.816 บาทต่อหุ ้น
ร้อยละ 25.15
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 3.08

ครังที 3
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลีย ถ่วงนําหนัก ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาหุ น้ ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุ ้นทีคาดหวัง
เงินปันผลทีคาดหวัง
อัตราดอกเบียปลอดความเสียง

82.907 บาทต่อหุน้
236.000 บาทต่อหุ ้น
249.938 บาทต่อหุ ้น
ร้อยละ 22.99
ร้อยละ 5.28
ร้อยละ 2.34

ครังที 4
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลีย ถ่วงนําหนัก ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาหุ น้ ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุ ้นทีคาดหวัง
เงินปันผลทีคาดหวัง
อัตราดอกเบียปลอดความเสียง

67.742 บาทต่อหุน้
165.000 บาทต่อหุ ้น
166.588 บาทต่อหุ ้น
ร้อยละ 27.70
ร้อยละ 8.48
ร้อยละ 1.72
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ครังที 5
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลีย ถ่วงนําหนัก ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาหุ น้ ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุ ้นทีคาดหวัง
เงินปันผลทีคาดหวัง
อัตราดอกเบียปลอดความเสียง

111.857 บาทต่อหุ ้น
172.500 บาทต่อหุ ้น
160.434 บาทต่อหุ ้น
ร้อยละ 27.22
ร้อยละ 5.55
ร้อยละ 2.01

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกรายจ่ายโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ เป็ นจํานวน
26 ล้า นบาท และ 26 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ในงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับปี สิ  นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2561 : 39 ล้านบาท และ 39 ล้านบาท ตามลําดับ)
ส่ วนเกินจากการลดสั ดส่ วนของเงินลงทุนทียังไม่ เกิดขึน จริง
ส่ วนเกินจากการลดสัดส่ วนของเงินลงทุนทียงั ไม่ เกิดขึ นจริ งประกอบด้วยผลรวมการเปลียนแปลงสัดส่ วนของ
เงินลงทุนจนกระทัง มีการขายหรื อจําหน่าย
25. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานและการจําแนกรายได้
กลุ่ ม บริ ษัท มี 3 ส่ วนงานที รายงาน ดัง รายละเอี ยดข้า งล่ าง ซึ งเป็ นหน่ ว ยงานธุ รกิ จที สํ าคัญ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท
หน่วยงานธุรกิจทีสาํ คัญนี ผลิตสิ นค้าและให้บริ การทีแตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนืองจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่า งกัน ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสาํ คัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของ
กลุ่มบริ ษทั โดยสรุปมีดงั นี
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่วนงาน 3

บริ การโทรศัพท์เคลือนที
ขายเครื องโทรศัพท์เคลือนทีและอุปกรณ์
บริ การสือสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อินโฟร์
สํ าหรับบริ
ปี สิษนัทสุ ดแอดวานซ์
วันที 31 ธันวาคม
2562 เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ข้อมู ลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานทีรายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไร
ก่ อนภาษี เงิ นได้ของส่ ว นงาน ซึ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยประธานเจ้าหน้าที
บริ หารของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนันเป็ นข้อมูล
ที เหมาะสมในการประเมิ น ผลการดํา เนิ นงานของส่ ว นงานและสอดคล้องกับ กิ จ การอืน ที ด าํ เนิ น ธุ รกิ จใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

มูลค่ าการเพิม ขึน ของสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนทีม ีสาระสํ าคัญ สํ าหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ข้ อมูลตามส่ วนทีรายงาน

รายได้
การจําแนกรายได้
กลุ่ม บริ ษทั มีช่ว งเวลาแห่งการรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า ณ เวลาใดเวลาหนึง และรายได้จากการให้บริ การ
แก่ลูก ค้าตลอดช่ วงเวลาหนึ งตามประเภทของสิ นค้าหรื อบริ การหลักซึ งสอดคล้องกับการเปิ ดเผยข้อมู ลทาง
การเงินจําแนกตามส่ วนงานและการจําแนกรายได้ทีรายงานสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ผลการดําเนินงานสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสือมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายทีมีสาระสําคัญ
กําไร (ขาดทุน) ของ
ส่ วนงานก่อนภาษี เงิ นได้

บริ การโทรศั พท์เคลือนที
2562
2561
141,418
136,119
181
147
(4,764)
(5,134)

ขายเครื องโทรศัพท์
เคลือนทีและอุปกรณ์
2562
2561
29,879
25,234
7
12
(2)
(2)

บริ การสื อสารข้ อมูล
ผ่านสายโทรศั พท์ และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
2562
2561
9,597
8,503
10
6
(11)
(12)

รวมส่ วนงานที
รายงาน
2562
2561
180,894
169,856
198
165
(4,777)
(5,148)

รายจ่ายฝ่ ายทุน

บริการโทรศัพท์ เคลือนที
2562
2561
21,974
33,443

(34,761)
(18,063)

(31,689)
(15,137)

(5)
(2,510)

(6)
(4,893)

(2,463)
(569)

(2,184)
(792)

(37,229)
(21,142)

(33,879)
(20,822)

รายได้ จากลูกค้ าภายนอก
ส่วนงานที 1
ส่วนงานที 2
ส่วนงานที 3

38,018

40,290

(2,442)

(5,952)

1,826

1,299

37,402

35,637

รวม

สิ นทรัพย์และหนีส ิ นตามส่ วนงาน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

สิ นทรัพย์ส่วนงาน
หนี สินส่วนงาน

หน่ วย : ล้ านบาท

บริ การโทรศัพท์เคลือนที
2562
2561
271,628
271,526
212,870
225,949

ขายเครื องโทรศัพท์
เคลือนทีและอุปกรณ์
2562
2561
7,664
7,799
3,993
4,175

บริ การสื อสารข้ อมูล
ผ่ านสายโทรศัพท์ และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
2562
2561
10,377
11,180
3,412
2,712

หน่ วย : ล้ านบาท
รวมส่ วนงานที
รายงาน
2562
2561
289,669
290,505
220,275
232,836

รายงานทางการเงิน

ช่ วงเวลาแห่ งการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง
ส่วนงานที 2
ส่วนงานที 3
ตลอดช่วงเวลา
ส่วนงานที 1
ส่วนงานที 3

ขายเครื องโทรศัพท์
เคลือนทีและอุปกรณ์
2562
2561
1
-

บริ การสือสารข้ อมูล
ผ่ านสายโทรศัพท์ และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
2562
2561
2,988
2,429

2562
- บริ การโทรศัพท์เคลือนที
- ขายเครื องโทรศัพท์เคลือนทีและอุปกรณ์
- บริ การสื อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง

หน่ วย : ล้ านบาท
รวมส่ วนงานที
รายงาน
2562
2561
24,963
35,872

หน่ วย : ล้ านบาท
2561

141,418
29,879

136,119
25,234

9,597
180,894

8,503
169,856

- ขายเครื องโทรศัพท์เคลือนทีและอุปกรณ์
- บริ การสื อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง

29,879

25,234

886
30,765

617
25,851

- บริ การโทรศัพท์เคลือนที
- บริ การสื อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง

141,418

136,119

8,711
150,129
180,894

7,886
144,005
169,856

รวม

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่ ม บริ ษัทดํา เนิ นธุ รกิ จเฉพาะในประเทศเท่านัน ไม่มี ร ายได้จากต่างประเทศหรื อสิ น ทรัพ ย์ในต่างประเทศ
ทีมีสาระสําคัญ
ลูกค้ารายใหญ่
ไม่ มี ลูก ค้ารายใดรายหนึ งเป็ นลูกค้ารายใหญ่ เนื องจากกลุ่ม บริ ษ ทั มี ลูก ค้า จํา นวนมาก ซึ ง ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ
ทังภาคธุรกิจและผูใ้ ช้บริ การรายย่อยทัว ไป

183
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รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษัทบปีแอดวานซ์
สํ าหรั
สินสุ ดวันที 31อิธันนโฟร์
วาคม เซอร์
2562 วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

26. รายได้ จากการให้ บริการและให้เช่ าอุปกรณ์
บริ ษัทมี รายได้จากการให้บ ริ การอินเตอร์ เน็ ตและโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุ ญ าตต่า ง ๆ จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย

29. กองทุนสํ ารองเลีย งชี พ
กลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดั ตังกองทุน สํา รองเลี ยงชี พ สําหรับ พนักงานของกลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั บนพืนฐาน
ความสมัค รใจของพนัก งานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ า ยเงิน สะสมในอัต ราร้ อยละ 3
ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้ อยละ 7
ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลียงชีพ ตามข้อกําหนด
ของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รับอนุญาต

หน่ วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,728
1,734
1,728
1,734

ใบอนุญาตการให้บริ การอินเทอร์ เน็ต แบบทีหนึง
รายได้คา่ บริ การอืน
รวม
27. รายได้ ดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หมายเหตุ
บริ ษทั ย่อย
สถาบันการเงิน
รวม

35

งบการเงินรวม
2562
2561
198
165
198
165

28. รายได้ อืน (กลับรายการ)
รายได้อืน (กลับรายการ) สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หมายเหตุ
หนี สูญได้รับคืน
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
(กลับรายการ) รายได้อืน
อืน ๆ
รวม

35
35
35

งบการเงินรวม
2562
2561
174
135
6
475
555
649
696

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
591
834
19
4
610
838

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
11
11
(1,239)
57
65
68
(1,163)

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้กลับรายการรายได้ค่าเช่ าอุปกรณ์ซึ งเกิดขึนกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง
ระหว่างปี 2558 - 2559 จํานวน 1,239 ล้านบาท (สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี )
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รายงานทางการเงิน

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี ยงชี พเป็ น
จํานวนเงิน 292 ล้านบาท และ 31 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
(สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561: 281 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลําดับ)
30. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ทีมีสาระสําคัญได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี
หมายเหตุ
ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี
โทรคมนาคม
ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตนอืน
หนี สงสัยจะสู ญและหนีสูญ (หนี สูญได้รับคืน)
ขาดทุนจากการยกเลิกสิ นทรัพย์ตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

12
15
16
6
7

งบการเงินรวม
2562
2561
27,343
24,822
8,675
1,211
2,521
747
7,861
10,760

8,077
980
2,175
9,550
9,098

31. ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หมายเหตุ
ดอกเบียจ่าย
ต้นทุนทางการเงินทีเกียวข้องกับใบอนุญาต
อืน ๆ
รวม

35

- 86 -

งบการเงินรวม
2562
2561
3,085
3,280
1,604
1,771
88
97
4,777
5,148

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2562
63
75
-

6
(1)

2
1,091

-

11
(1)
1
921

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
58
92
15
14
73
106

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษัทบปีแอดวานซ์
สํ าหรั
สินสุ ดวันที 31อิธันนโฟร์
วาคมเซอร์
2562 วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
32. ค่ าใช้ จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หมายเหตุ
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
รายการปรับปรุ งสําหรับปี ก่อน ๆ
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัว คราว
รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2562
2561
6,886
(2)
6,884

6,443
156
6,599

(675)
6,209

(677)
5,922

-

17
56
56

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(53)
(53)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายจ่ายฝ่ ายทุนทีมีสิทธิหักได้เพิม ขึน
การใช้ผลแตกต่างชัว คราวทีเดิมไม่ได้บนั ทึก
รายการปรับปรุ งสําหรับปี ก่อน ๆ
ผลกระทบจากการตัดรายการกับบริ ษทั ย่อย
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

2562

17

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที
กําหนดไว้
รวม

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที
กําหนดไว้
รวม

185
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ก่อน
ภาษีเงินได้
280
280

(56)
(56)

หน่ วย : ล้านบาท

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้
224
224

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้
ก่อน
(ค่ าใช้ จ่าย)
สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
35
35

(7)
(7)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหกั ได้เพิมขึนสุ ทธิ
การใช้ผลแตกต่างชัว คราวทีเดิมไม่ได้บนั ทึก
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

-

หน่ วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
37,402
7,480
32
(1,245)
(72)
(2)
16
6,209

20

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 (สําหรับปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี)
งบการเงินรวม
รายได้
(ค่ าใช้ จ่าย)
ภาษีเงินได้

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ งสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

2562

35,637
7,127
11
(1,288)
156
(84)
5,922

20

17

หน่ วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
31,245
6,249
(6,118)
(3)
(72)
56

2561

20

-

2561

29,629
5,926
(6,009)
30
(53)

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

28
28
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รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษัทบปีแอดวานซ์
สํ าหรั
สินสุ ดวันที 31อิธันนโฟร์
วาคมเซอร์
2562 วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

33. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
โดยแสดงการคํานวณดังนี

34. เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมือวันที 29 มีนาคม 2561 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7.08 บาท ทังนี บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับหุน้ สามัญ ในอัตราหุ้น
ละ 3.51 บาท เมือวันที 25 สิ งหาคม 2560 ดังนันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 3.57 บาท เป็ นจํานวน
เงินทังสิน 10,614 ล้านบาท ซึงเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น เมือวันที 26 เมษายน 2561

กําไรทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ขันพืน ฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย ถ่วงนํา หนัก
(ขันพืน ฐาน)
กําไรต่ อหุ้น (ขันพืน ฐาน) (บาท)

งบการเงินรวม
2562
2560

(ล้านบาท/ล้ านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

31,190

29,682

31,190

29,682

2,973

2,973

2,973

2,973

10.49

9.98

10.49

9.98

กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับปี สิ น สุ ดวันที 31 ธันวาคม คํานวณจากกํา ไรสําหรับปี ที เป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี ยถ่วงนําหนัก
หลังจากทีได้ปรับปรุ งผลกระทบของหุน้ ปรับลด ดังนี
(ล้านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2562
กําไรทีเป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(ขันพืนฐาน)
กําไรทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ปรับลด)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลีย ถ่วงนําหนัก
(ขันพืนฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย ถ่วงนํา หนัก
(ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

186

2561

2562

2561

31,190
31,190

29,682
29,682

31,190
31,190

29,682
29,682

2,973

2,973

2,973

2,973

2,973
10.49

2,973
9.98

2,973
10.49

2,973
9.98
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รายงานทางการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 2 สิ งหาคม 2561 คณะกรรมการได้อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลสําหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ ้นละ 3.78 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 11,238 ล้านบาท เงินปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 29 สิ งหาคม 2561
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมือวันที 28 มีนาคม 2562 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7.08 บาท ทังนี บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับหุน้ สามัญ ในอัตราหุ้น
ละ 3.78 บาท เมือวันที 29 สิ งหาคม 2561 ดังนันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 3.30 บาท เป็ นจํานวน
เงินทังสิน 9,811 ล้านบาท ซึ งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ ้น เมือวันที 18 เมษายน 2562
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 5 สิ งหาคม 2562 คณะกรรมการได้อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลสําหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ ้นละ 3.78 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 11,238 ล้านบาท เงินปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 3 กันยายน 2562
35. บุคคลหรื อกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
กิจการและบุค คลที ค วบคุม บริ ษ ทั หรื อ ถูกควบคุม โดยบริ ษ ทั หรื ออยูภ่ ายใต้ก ารควบคุม เดีย วกับ บริ ษ ทั ทัง
ทางตรงหรื อทางอ้อมไม่ว ่าจะโดยทอดเดี ยวหรื อหลายทอด กิ จการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิ จการที
เกียวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยลําดับถัดไป บุคคลทีเป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของ
บริ ษัท ซึ งทําให้ ผูเ้ ป็ นเจ้า ของดัง กล่ าวมี อิท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระสําคัญ เหนื อ กิ จ การ ผู ้บ ริ ห ารสําคัญ รวมทัง
กรรมการและพนัก งานของบริ ษ ัท และสมาชิ กในครอบครั วที ใกล้ชิ ดกับ บุ คคลเหล่ านัน กิ จการและบุ คคล
ทังหมดเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันซึ งอาจมี ข ึนได้ ต้องคํานึ งถึงรายละเอียด
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการค้าตามปกติ กบั กิจการทีเกียวข้องกัน โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ได้คิดราคาซื อ - ขายสิ นค้า และบริ การกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันด้วยราคาทีสมเหตุสมผล มี การเปรี ยบเทียบ
กับราคากลางของตลาดในธุ รกิจนันๆ แล้ว โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าทีปรึ กษาและบริ หารงาน
คิดราคาตามทีตกลงร่วมกัน โดยคํานวณจากสัดส่ วนการทํางานทีบริ ษทั ได้ทาํ ให้กบั บริ ษทั ผูว้ า่ จ้างในแต่ละปี
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รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อิน2562
โฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับบริ
ปี สินษสุัทดวัแอดวานซ์
นที 31 ธันวาคม

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ชื อกิจการ

รายการทีสาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

รายได้จากการให้ บริการและให้ เช่ าอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม
ขายสินทรัพย์ ถาวรและสินทรัพย์อืน ๆ
บริ ษทั ย่อย
รวม

187

งบการเงินรวม
2562
2561
-

-
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55
125
6
95
281

-

-

44
192
2
84
322

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,727
1
1,728
42
42

1,733
1
1,734
-

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ความสัมพันธ์ทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั นี
ประเทศทีจัดตัง
ลักษณะความสัมพันธ์
/สั ญชาติ
ไทย
กิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน) ไทยและลาว อินทัชเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีอิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญต่อบริ ษ ทั
(“อินทัช”) และกิจการทีเกียวข้องกัน
และมีกรรมการร่ วมกัน
(“กลุ่มอินทัช”)
Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
สิ งคโปร์
Singtel เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อบริ ษ ทั
และมีกรรมการร่ วมกัน
(“Singtel”) และกิจการทีเกียวข้องกัน
(“กลุ่ม Singtel”)
บริ ษทั อินฟอร์ เมชัน ไฮเวย์ จํากัด เป็ นบริษทั ร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ ค จํากัด
ไทย
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จํากัด เป็ นการร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
ไทย
เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกับกรรมการของบริ ษทั หรื อกิจการ
ทีมีกรรมการบริ ษทั ร่ วมกัน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เงินปันผลรับจาก
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม
รายได้ดอกเบีย
บริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
รวม
รายได้อืน (กลับรายการ)
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
รวม
ค่าเช่ าและค่ าบริการอืน
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม

2562

งบการเงินรวม
2561

-

-

-

-

8
8

-

64
64

-

1
3
6

-

10
-

ค่าโฆษณา
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม

210
279
51
82
67
689
11
2
1
14
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

26,373
26,373

-

1
1
6
3
11

-

192
266
34
89
64
645

-

4
3
1
8

-

591

30,540
30,540

-

834

591

834

37

37

(1,191)
(1,191)

55
5

52
1

-

60

53
-

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อิน2562
โฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับบริ
ปี สิษ
นสุัทดวัแอดวานซ์
นที 31 ธันวาคม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์ระยะยาว
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
137
3
4
144

ซื อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ อืนๆ
กลุ่มอินทัช
รวม
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม
เงินปันผลจ่ าย
อินทัช
Singtel
รวม

167
2
8
177

69
69
-

2
3
192
197

8,515
4,909
13,424

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

13
13
-

2
5
50
57

8,840
5,096
13,936

137
3
4
144
-

-

148
2
8
158
-

54

54
8,515
4,909
13,424

-

60

60
8,840
5,096
13,936

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคาร
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน

งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

113

ลูกหนีก ารค้าและลูกหนีห มุนเวียนอืน
ลูกหนีก ารค้า
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน

-

รายได้ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน

-

รวมลูกหนีก ารค้ า
ลูกหนีอ ืน
ดอกเบียค้างรับ
บริษทั ย่อย
รวมลูกหนีอ ืน
รวมลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีห มุนเวียนอืน
(ดูหมายเหตุขอ้ 6)

188
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รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

10
18
2
9
39

1
22
1
1
25
64

-
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165

-

-

5
87
1
12
105

2
64
1
1
68
173

64

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

173

1

-

-

9
1

10

1

-

-

14
1

15
3

10

3
18

148
148

98
98

158

116
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

เงินให้ก้ยู ืมระยะสันแก่กจิ การทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

-

-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
50,499

48,669

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มี เงิ นให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเ กียวข้องกันเป็ นตัว สัญญาใช้เงิ นประเภท
เรี ยกคืนเมื อทวงถาม ซึงมีอตั ราดอกเบียเฉลียร้อยละ 1.14 ต่อปี (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561: เฉลียร้อยละ 1.36 ต่อปี )
รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

เงินให้ก้ยู ืมระยะสันแก่กจิ การทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม

เจ้ าหนีก ารค้าและเจ้ าหนีห มุนเวียนอืน
เจ้ าหนีก ารค้า
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวมเจ้ าหนีก ารค้า

189

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2562
2561
-

-

48,669
14,160
(12,330)
50,499

งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

-
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15
31
8
7
2
63

-

14
49
2
6
2
73

39,534
41,971
(32,836)
48,669

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

4
1
9
-

-

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

เจ้ าหนีอ ืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม Singtel
การร่ วมค้า
บริษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวมเจ้ าหนีอ ืน
รวมเจ้ าหนีก ารค้าและเจ้ าหนีห มุนเวียนอืน
(ดูหมายเหตุขอ้ 19)

งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

-

หนีสินตามสัญญาเช่ าการเงิน
บริ ษทั ร่ วม
เงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการทีเกีย วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

-

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

-

18

52
2
5
3
49
111

29
12
17
28
30
116

174

189

29

54

-

-

-

21
2

18

23

32

49

-

-

4,920

4,920

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ ืม ระยะสันจากกิ จการทีเกียวข้องกัน เป็ นตัว สัญ ญาใช้เงินประเภทเรี ยกคืน
เมื อทวงถาม ซึ งมี อตั ราดอกเบี ยเฉลี ยร้อยละ 1.12 ต่อปี และไม่ มี หลักประกัน (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 : เฉลี ย
ร้อยละ 1.14 ต่อปี )

6
20

14

26
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อินโฟร์
สํ าหรับบริ
ปี สิษนสุัทดแอดวานซ์
วันที 31 ธันวาคม
2562 เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 18)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม

งบการเงินรวม
2561

-

6,000
(6,000)
-

งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
2,999
2,999

2,999
2,999

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
4,920
800
(800)
4,920

4,640
700
(420)
4,920

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
-

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษ ัทมี เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากกิ จการทีเกี ยวข้องกันแห่ งหนึ ง ซึ งมี อตั รา
ดอกเบี ยในอัตรา 6MTHBFIX บวกด้วยส่ วนเพิ ม โดยมี กาํ หนดชําระดอกเบี ยทุกงวดครึ งปี ทยอยชํา ระเงินต้น
ทังหมด 14 งวด เริ มปี 2565 จนถึงปี 2571

หุ้นกู้ระยะยาว
กลุ่มอินทัช
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 18)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ต้นทุนการกูย้ มื
ณ วันที 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 18)

2,999
2,999

3,000
(1)
2,999

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

-

งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
52
24
76

68
264
332

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
-

-

สั ญญาสํ าคัญทีทาํ กับกิจการทีเ กีย วข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันและมีภาระผูกพันทีจะต้องรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอัตราและเงือนไขตามทีระบุไว้ในสัญญา สัญญาสําคัญทีทาํ กับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั ต่อไปนี
1)

กลุ่มบริษทั ได้ทาํ สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงับสัญญาเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงือนไขของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ

2)

กลุ่มบริ ษัทมี ก ารทําสัญ ญาระหว่างกันในการให้บริ การพื นทีและระบบพืน ฐานในการติ ดตังอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่ส ัญญามี สิ ทธิ บอกเลิกสัญ ญาได้โดยแจ้งเป็ นหนัง สื อบอกกล่า วล่วงหน้า เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

3)

บริ ษทั ย่อยได้รับการให้บริ การข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์จากบริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็ นเตอร์ จํากัด
(“ACC”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดย ACC จะให้บริ การข้อมูลข่าวสาร รวมทังให้คาํ แนะนําและแก้ไขปัญหา
ในการใช้บริ การแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั

4)

บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ไฮ ชอปปิ ง จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“TMC”) ซึ งเป็ นกิจการทีเกียวข้องกัน โดย TMC
จะเป็ นผูจ้ ัดหาบุคลากรและศู นย์ให้ข่ าวสารทางโทรศัพท์ เพื อดําเนิ นการให้ บ ริ การข้อมู ลข่ าวสารทาง
โทรศัพท์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2562
2561

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สินสุ ดวันที 31ธันวาคม มีดงั นี

2562

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
5)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากัด และบริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด ซึ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย ในการให้บริ การชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การผ่านการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์และบัตรเงินสด
โดยคูส่ ัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

6)

บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากัด และบริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้เข้าทําสัญญา
กับบริ ษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในการจําหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเงินสด
โดยคูส่ ัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

7)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้าง บริ ษทั ไวร์ เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในการบรรจุภณ
ั ฑ์บตั ร
โดยคูส่ ัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

8)

กลุ่มบริ ษทั ได้ท าํ สัญญาบริ การเครื อข่ายระหว่างประเทศกับกลุ่ม Singtel ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

9)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ไมโม่เทค จํากัด และบริ ษทั เอดี เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ในการให้บริ การรวบรวมข้อมูลบริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลือนทีหรื ออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator)
โดยคูส่ ัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

10) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”)ได้ทาํ สัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริ ษทั ไทยคม
จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษ ทั ที เกียวข้องกัน โดย AWN ตกลงชําระค่าบริ การเป็ นรายเดื อน ตามอัตราและ
เงือนไขทีระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลถึงวันที 19 พฤศจิกายน 2563
11) บริ ษทั ไมโม่เทค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาบริ การระบบคอมพิวเตอร์และบริ การซ่อมแซมและ
บํารุ งรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั บริ ษทั ไอ.ที. แอพพลิเคชัน แอนด์ เซอร์ วิซ จํากัด ซึ งเป็ น
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยสัญญามี กาํ หนด 1 ปี และต่ออายุได้อีกคราวละ 1 ปี คู่สัญญามี สิทธิ บอกเลิกสัญญา
ได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
12) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาระบบเคเบิลใยแก้วนําแสงและ
สิ งอํานวยความสะดวกกับบริ ษ ัท อินฟอร์ เมชัน ไฮเวย์ จํากัด (“IH”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม โดย IH ให้บริ การ
ระบบเคเบิลใยแก้วนําแสงรวมถึ งให้บริ การสิ งอํานวยความสะดวกในพืนที เฉพาะเจาะจง คู่สัญญามี สิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
13) บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ ทเวอร์ ค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญากับบริ ษัท ที ซี บรอดคาสติง
จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษ ัทที เกี ยวข้องกัน เพื อรั บบริ การอุ ปกรณ์ ระบบดาวเที ยมและสั ญ ญาณโทรทัศน์ โดย
คูส่ ัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
14) บริ ษทั ซุ ปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส
เน็ทเวอร์ค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพือรับบริ การเช่าเครื องและอุปกรณ์เพือให้บริ การโทรคมนาคม โดยคูส่ ัญญา
มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
15) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด และ บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ได้ทาํ สัญญาพัฒนาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแก้วนําแสงกับบริ ษทั อมตะเน็ทเวอร์ค จํากัด ซึ งเป็ นการร่ วมค้า
โดยคูส่ ัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
16) บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากับ บริ ษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จํากัด ซึ งเป็ น
การร่ วมค้า เพือรั บบริ การเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์และการชําระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ โดยคู่สัญญามี สิทธิ บอกเลิ ก
สัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
17) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษัทย่อย ว่าจ้างให้ บริ ษัท ไมโม่เทค จํากัด
(“MMT”) ซึ งเป็ นเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้บริ หารคะแนนสะสม และจัดกิ จกรรมแลกสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้า
ของ AWN โดยคูส่ ัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
36. เครืองมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน
การจัดการความเสี ยงเป็ นส่ วนทีสาํ คัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซึงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีระบบ
ในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี ยงให้เป็ นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเกิดจาก
ความเสี ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี ยง ฝ่ ายบริ หารได้มี การควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี ยง
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างต่อเนื องเพือให้มนั ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี ยงและการควบคุมความเสี ยง

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การบริหารจัดการทุน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีเป้ าหมายทีจะบริ หารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่ งในระดับทีเหนื อกว่าบริ ษทั อืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพยายามคงสถานะอันดับเครดิตในระดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ งจะ
ทําให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสถานะการเงินทีมีความพร้อมและมี ความคล่องตัวสู งในการเติบโตธุรกิจเมือเทียบกับ
คู่แข่ง อันหมายรวมถึงการมีแหล่งเงิ นทุนทีหลากหลาย ความสามารถในการจัดหาเงินทุนทีคล่องตัว และมี ระดับ
ต้นทุนทีเหมาะสม
ในระยะ 3 - 5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ งจําเป็ นต้องมีการ
ลงทุนเพิมเติม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เชื อว่า กลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษัท มี ความพร้ อมทางด้านโครงสร้างเงินทุ น
เพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกั ยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผ่านการเพิมระดับหนีสินเพือ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย หมายถึง ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบียใน
ตลาด ซึ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั เนืองจากดอกเบี ยของ
หลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารหนี และเงินกูย้ มื บางส่ วนมีอตั ราลอยตัว กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี ยงด้านอัตรา
ดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้ มื (ดูหมายเหตุขอ้ 18) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ลดความเสี ยงดังกล่าวโดยทําให้แน่ใจว่า
ดอกเบี ยทีเกิดจากหลักทรัพย์ทเี ป็ นตราสารหนีและเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที และใช้เครื องมือทางการเงินที
เป็ นตราสารอนุพ นั ธ์ซ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย เพือใช้ในการจัดการความเสี ยงทีเกิดจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบียทีเกิดจากหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารหนี และเงินกูย้ มื เป็ นการเฉพาะ
ความเสียงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศซึ งเกิดจากค่า ใช้จ่ายและเงินกูย้ ืม
ที เป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทได้ท าํ สัญ ญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการ
ดัง กล่ า วจะมี อายุไ ม่ เกิ น หนึ งปี เพื อ ป้ อ งกัน ความเสี ย งของหนี สิ น ทางการเงิน ที เป็ นเงิ น ตราต่า งประเทศ
สัญ ญาอัตราแลกเปลี ย นล่ว งหน้า เพื อ ป้ อ งกัน ความเสี  ย งของเงิน กูย้ ืมระยะยาวที เป็ นเงิ นตามต่างประเทศ
สัญ ญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานเป็ นรายการทีเกียวข้องกับเงินกูย้ ืม
ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
กลุ่มบริ ษทั และบริษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์และ
หนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที 31 ธันวาคม ดังนี

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
รวม

หมายเหตุ
4

ลูกหนีก ารค้ าหมุนเวียน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
รวม

6

เจ้ าหนีก ารค้าหมุนเวียน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเยน
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ ลงิ
สกุลเงินฟรังก์สวิส
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
รวม
ยอดบัญชีทีมีความเสี ยงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
สัญญาอัตราแลกเปลีย นล่วงหน้า
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุทธิ

19

งบการเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,096
278
1,374

657
265
922

-

984
76
1,060

1,824
2
1,826

-

(12,744)
(22)
(82)
(8)
(12,856)

(12,808)
(51)
(63)
(19)
(5)
(1)
(6)
(12,953)

(10,422)
5,536
(4,886)

(10,205)
4,514
(5,691)

-

1
2
3

-

(1)

(8)

-

(9)

-

(9)
(9)

(1)

(19)

(20)

-

(17)
(17)

สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้ามี ไว้เพือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนสําหรับยอดบัญชีทีมีความเสี ยง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และสําหรับการซื อภายในอนาคตบางส่ วน
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บริ
แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์อิวนสิ โฟร์
จํากัดเซอร์
(มหาชน)
และบริดษ(มหาชน)
ัทย่อย
ษัท แอดวานซ์
วิส จ�ำกั
และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี (เจ้าหนี) ตามสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าสุ ทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ลูกหนีตามสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
เจ้าหนีตามสัญญาอัตราแลกเปลีย นล่วงหน้า*
รวมลูกหนี (เจ้ าหนี) ตามสัญญา
อัตราแลกเปลีย นล่วงหน้ า
*

งบการเงินรวม
2562
2561
5,395
4,520
(5,536)
(4,514)
(141)

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

6

-

ราคาตามสัญญาของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มู ลค่าของสัญญาทีบริ ษทั ทําไว้กบั ธนาคารตังแต่เริ มต้น
และจะต้องจ่ายชําระคืนเมือถึงวันครบกําหนดตามสัญญา

การจัดประเภทสัญญาอัตราการแลกเปลียนล่วงหน้าในงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
หนีสินหมุนเวียน
หนี สินทางการเงินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวม
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
-

(141)
(141)
(141)

6
6

-

-

6

-

-

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม

ราคาตามสัญญา**
2562
2561
สัญญาอัตราแลกเปลีย นล่วงหน้า
รวม
*

**

5,536
5,536

4,514
4,514

หน่ วย : ล้านบาท

มูลค่ ายุติธรรม*
2562
2561
5,409
5,409

4,510
4,510

มูลค่ ายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ การปรับ มูลค่าของสัญ ญาที บริ ษทั ทําไว้กบั ธนาคารตังแต่
เริ มต้นด้วยราคาตลาด ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานเพือสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปั จจุบนั มากขึน
ราคาตามสัญญาของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มู ลค่าของสัญญาทีบริ ษทั ทําไว้กบั ธนาคารตังแต่เริ มต้น
และจะต้องจ่ายชําระคืนเมือถึงวันครบกําหนดตามสัญญา

ความเสียงทางด้ านสินเชื อ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชือ คือ ความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคูส่ ัญญาไม่สามารถชําระหนีแก่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตาม
เงือนไขทีตกลงไว้เมือครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชือเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อดังกล่าวอย่างสมําเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที ขอวงเงินสิ นเชื อในระดับหนึ งๆ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานไม่
พบว่ามีความเสี ยงจากสิ นเชือทีเป็ นสาระสําคัญ
ความเสียงจากสภาพคล่อง
กลุ่ ม บริ ษัท และบริ ษ ทั มีการควบคุม ความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่ องโดยการรั กษาระดับของเงินสดและ
รายการเที ยบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั และเพือทําให้ผลกระทบจาก
ความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บริ
แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์อิวนสิ โฟร์
จํากัดเซอร์
(มหาชน)
และบริ
ัทย่อย
ษัท แอดวานซ์
วิส จ�ำกั
ดษ(มหาชน)
และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ ายุตธิ รรมของสิ นทรัพย์และหนีส ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีไม่ได้วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม
มีดงั นี (เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม) (งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
หน่วย : ล้านบาท

มูลค่ าตามบัญชี

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุตธิ รรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

วันที 31 ธันวาคม 2562
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
หุน้ กู้

5,536
32,414

-

34,388

5,409
-

5,409
34,388

วันที 31 ธันวาคม 2561
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
หุน้ กู้

4,514
40,203

-

40,662

4,510
-

4,510
40,662

ลําดับชันของมูลค่ ายุติธรรม
ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึนประจําสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี ถู กจัดประเภทอยู่ในระดับที ต่างกัน ของลําดับ ชันมู ลค่ายุติธรรมตามข้อมู ลที ใช้ในการประเมิ นมูลค่า
นิยามของระดับต่างๆ มีดงั นี

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับเงินลงทุนเผือขาย ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ งใช้กระแส
เงินสดตามสัญญาและอัตราคิดลดทีเกียวข้องกับตลาด
สําหรับการเปิ ดเผยข้อมู ล กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูล ค่ายุติธรรมระดับ 2 สํา หรับมูลค่า ยุติธรรมของหุ ้นกูท้ ีมีการ
ซื อขายในตลาดหุ ้นกูค้ าํ นวณจากราคาซื อขายทีประกาศอยู่ใ นสมาคมตลาดตราสารหนี ไ ทยโดยใช้ราคาปิ ด
ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
สําหรั บการเปิ ดเผยข้อมูล กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้า โดยใช้อตั ราทีกาํ หนดโดยธนาคารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ด้วยการพิจารณาเงือนไข
ในตลาดทีมีอยู่ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี การค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืนและเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอืน เป็ นมูลค่า
ทีใกล้เคียงกับราคาทีบนั ทึกในบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืมจากกิ จการทีเกียวข้องกันและหนี สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิ นเป็ นมู ลค่า
ทีใกล้เคียงกับราคาทีบนั ทึกในบัญชี เนืองจากส่ วนใหญ่ของเครื องมือทางการเงินเหล่านีมีดอกเบียในอัตราตลาด
มูล ค่ายุติธ รรมของเงิน กูย้ ืม ระยะยาว เป็ นมู ลค่า ที ใกล้เ คียงกับราคาทีบนั ทึกในบัญ ชี เนื องจากส่ ว นใหญ่ ของ
เครื องมือทางการเงินเหล่านีมีดอกเบียในอัตราตลาด

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพ ย์หรื อหนี สิน
อย่างเดียวกัน ซึ งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น นั หรื อหนี สินนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น นั หรื อหนีสินนัน
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

37. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกีย วข้ องกัน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หมายเหตุ
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
สัญญาทียงั ไม่ได้รับรู้
อาคารและอุปกรณ์
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินยูโร
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีโ ทรคมนาคม
สกุลเงินบาท

งบการเงินรวม
2562
2561

6,464
163
-

7,853
213
1

หน่ วย : ล้าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

11
-

-

2

17,584*

-

-

-

ค่าบํารุงรักษา
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ

1,926
26

1,986
22

49
-

33
-

ใบสังซือสิ นค้าและวัสดุคงเหลือ
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ

4,942
11

5,949
2

-

-

*

1

ผลต่างจากการวัดมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่ายคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขเดิมและ
เงือนไขใหม่ จํานวน 3,284 ล้านบาท จะถูกปรับปรุ งกับต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถี 700 MHz เมือ AWN
ได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน ความถีดงั กล่าว
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ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานทียกเลิกไม่ได้
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึ งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
6,789
21,586
21,078
49,453

2,387
2,757
63
5,207

-

101
177

-

278

106
17
123

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกค่าเช่ าตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานในงบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 16,773 ล้านบาท และ 88 ล้านบาท ตามลําดับ (สําหรับปี สินสุ ดวันที 31ธันวาคม
2561 : จํานวน 14,902 ล้านบาท และ 94 ล้านบาท ตามลําดับ)

ภาระผูกพันอืน
สกุลเงินบาท
สัญญาซื อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนังสือคําประกันจากธนาคาร
- ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี
โทรคมนาคมค้างจ่าย
- อืน ๆ
รวม
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
หนังสือคําประกันจากธนาคาร
- อืน ๆ
อืน ๆ
รวม

หน่ วย : ล้าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561

5,536

4,514

-

71,318
3,053
79,907

74,739
2,513
81,766

-

1
5
6

-

-

3
3

-

176
176

-

185
185

-
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์
วิส และบริ
จ�ำกัดษ(มหาชน)
และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์อิวนสิ โฟร์
จํากัดเซอร์
(มหาชน)
ัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สั ญญาทีส ํ าคัญ
- กลุ่มบริ ษทั ได้ท าํ สัญญาเช่าและบริ การสําหรับทีทาํ การสํานักงาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานี ฐาน โดยมี
ระยะเวลาการเช่าตังแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายุได้
-

กลุ่ม บริ ษัทได้ท าํ สั ญญาบริ การกับบริ ษ ัทแห่ งหนึ ง โดยกลุ่ มบริ ษ ัทได้รับบริ การด้านการใช้โครงสร้ าง
พืนฐานโทรคมนาคมและการบริ การทัว ไปอืน ตามทีระบุไว้ในสัญญา โดยกลุ่มบริ ษทั จะจ่ายค่าธรรมเนียม
จากการบริ การในอัตราตามทีระบุไ ว้ในสัญ ญา สั ญญาดังกล่ าวจะสิ น สุ ดลงก็ต่อเมือฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใดยืน
จดหมายบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 90 วัน

-

เมื อวันที 5 มกราคม 2561 บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาบริ การกับ บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“TOT”) โดย AWN ขอใช้บ ริ การ
ในเรื อ ง การใช้ บ ริ ก ารข้า มโครงข่ า ยโทรศัพ ท์เคลื อ นที ภ ายในประเทศ โดยมี ระยะเวลาตัง แต่ ว ัน ที
1 มี น าคม 2561 ถึ ง วัน ที 3 สิ งหาคม 2568 โดย AWN ได้น ําหนังสื อคํา ประกัน ชนิ ดเพิ กถอนไม่ไ ด้ของ
ธนาคารพาณิ ชย์ ในประเทศเป็ นจํานวน 720 ล้านบาท เป็ นหลักประกัน โดยมีอายุต งั แต่วนั ลงนาม ถึงวันที
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา

-

เมือวันที 5 มกราคม 2561 บริ ษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“SBN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษัท ได้ลงนามในสั ญ ญาเช่ าเครื องและอุปกรณ์ เพื อให้บ ริ การโทรคมนาคมกับ บริ ษทั ที โอที จํา กัด
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็ นผูใ้ ห้เช่าเครื องและอุปกรณ์เพือให้บริ การโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตังแต่วนั ที 1 มี นาคม 2561 ถึ งวันที 3 สิ งหาคม 2568 โดย SBN ได้นาํ หนังสื อคําประกันชนิ ดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเป็ นจํานวน 525 ล้านบาท วางเป็ นหลักประกัน โดยมีอายุต งั แต่วนั ลงนาม
ถึงวันทีพน้ จากข้อผูกพันตามสัญญา

-

เมือวันที 4 กันยายน 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามร่ วมกับบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“TOT”) ในสัญญา
ระงับข้อพิพาทและให้บริ การเกียวกับเสาโทรคมนาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 40) โดยกลุ่มบริ ษทั ตกลงใช้บริ การ
เสาโทรคมนาคมของ TOT โดยมี ร ะยะเวลาตัง แต่ ว ัน ที 1 มกราคม 2562 ถึ ง วัน ที 31 ธัน วาคม 2571
โดยกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ หนังสื อคําประกัน ชนิ ดเพิกถอนไม่ ได้ของธนาคารพาณิ ช ย์ในประเทศเป็ นจํา นวน
434 ล้านบาท วางเป็ นหลักประกัน โดยมีอายุตงั แต่วนั ลงนาม ถึงวันทีพน้ จากข้อผูกพันตามสัญญา
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38. การซือธุรกิจ
เมื อวันที 2 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและอนุ มตั ิให้บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เข้า
ทําคําเสนอซื อหุ้นทังหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer “VTO”) ในหุ ้นสามัญ
ทังหมดของบริ ษทั ซี เอส ล็อกอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) จํานวน 594.51 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท
จากผูถ้ ือหุ้นทุกราย ต่อมา บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญา
Share Tender Agreement เพือเสนอซื อหุ้นสามัญใน CSL กับผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ซึ งผูถ้ ื อหุ้นดังกล่าวจะขายหุ้นสามัญใน
CSL ทังหมดแก่บริ ษทั ภายใต้กระบวนการทําคําเสนอซื อโดยผ่าน Tender Offer
เมือวันที 23 มกราคม 2561 AWN ซื อหลักทรัพย์ของ CSL จํานวน 476,196,534 หุ้น หรื อคิดเป็ นจํานวนร้อยละ
80.10 ของจํา นวนหุ ้ นสามัญ ทังหมดที ออกและชํา ระแล้วทังหมดของ CSL และเมื อวัน ที 25 มกราคม 2561
AWN ได้ช าํ ระค่า หุ ้นดังกล่ าวเป็ นจํานวนเงิ น 3,714 ล้านบาทเรี ยบร้ อยแล้ว กลุ่ ม บริ ษ ัทได้รับสิ น ทรัพ ย์และ
หนี สิ นสุ ทธิ ทีระบุได้ จํานวนเงิน 1,108 ล้านบาท โดยชําระสิ งตอบแทนในการซื อจํานวนเงิน 3,734 ล้านบาท
กลุ่มบริษทั ได้รับรู้ผลต่างระหว่างเงินทีจ่ายกับมูลค่ายุติธรรมจากการซื อหุ ้นดังกล่าวเป็ นค่าความนิยมจํานวนเงิน
2,847 ล้านบาท และ CSL มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ AWN
ตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2561 AWN ได้ซื อหุ ้นสามัญของ CSL เพิมเติมจํานวน 113,024,266หุน้ รวมเป็ นเงิน
879 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ้นร้อยละ 19.01 ของหุ น้ สามัญทังหมดทีออกและชําระแล้วทังหมดของ CSL
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 AWN ถือหุ้นสามัญของ CSL จํานวน 589,220,800 หุ้น หรื อคิดเป็ นประมาณร้อยละ 99.11
ของหุ น้ ทีออกและชําระแล้วทังหมดของ CSL ดังนันกลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ผลต่างระหว่างเงินทีจ่ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของสัดส่ วนทีเพิม ขึนจากการซื อหุน้ เพิมเติม ดังกล่าวเป็ นส่ วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
จํานวน 668 ล้านบาท ซึงแสดงภายใต้ “ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ” ในงบการเงินรวม
เมื อ AWN ได้ซื อหุ ้นของ CSL ผ่านขันตอนที กาํ หนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการและผูถ้ ือหลักทรัพย์ของ CSL แล้ว CSL ได้เพิก
ถอนหลักทรัพย์ของ CSL จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ในระหว่างปี สิ นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 AWN ได้ซื อหุ้นสามัญของ CSL เพิมเติมจํานวน 2,777,424 หุ้น รวมเป็ นเงิน
22 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 0.47 ของหุน้ สามัญทังหมดทีออกและชําระแล้วทังหมดของ CSL
ผลจากรายการดังกล่าว AWN ถือหุ ้นสามัญของ CSL จํานวน 591,998,224 หุ้น หรื อคิดเป็ นประมาณร้อยละ 99.58
ของหุ้ นที ออกและชํา ระแล้วทังหมดของ CSL ดังนัน กลุ่ ม บริ ษ ัทได้รั บรู ้ผ ลต่า งระหว่างเงิ นที จ่ายกับ มู ล ค่ า
ตามบัญชี ของสัดส่ วนทีเพิมขึนจากการซื อหุ้นเพิมเติมดังกล่าวเป็ นส่ วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนการถื อหุ้น
ในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 AWN มีส่วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนการถื อหุ้นในบริ ษทั ย่อย
จํานวน 670 ล้านบาท ซึ งแสดงภายใต้ “ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ” ในงบการเงินรวม
39. ประมาณการหนีส ิ นจากภาษีหัก ณ ทีจ ่ าย
กรมสรรพากรได้มีหนังสื อแจ้งให้นาํ ส่งภาษีเงิ นได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่าย ฉบับลงวันที 18 มกราคม 2556 ให้
บริ ษทั จ่า ยชําระเงินเพิมจํานวนเงิ น 128 ล้านบาท จากกรณี การหักภาษีเงิ นได้ ณ ทีจ่า ยของเงินผลประโยชน์
ตอบแทนโดยได้นาํ เงิ นค่า ภาษีส รรพสามิ ตทีไ ด้จ่า ยไว้แล้วมาหักออก ซึ ง กรมสรรพากรพิจ ารณาว่าเงิน ค่า
ภาษีสรรพสามิตถือเป็ นส่ วนหนึ งของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดังนันการทีบริ ษทั นําส่ งภาษี จากจํานวนเงิน
ทีนาํ ภาษีส รรพสามิ ตมาหักออกเป็ นการนําส่ งภาษีทีไม่ครบถ้วน ต้องรับผิดชําระเงินเพิมตามจํา นวนดังกล่า ว
บริ ษ ทั ได้ยืน อุท ธรณ์ค ดั ค้า นหนังสื อ แจ้ง ให้นาํ ส่ งภาษีฯ ดังกล่า วต่อ คณะกรรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์ และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาํ วินิจฉัยให้บริ ษทั นําส่ งเงินเพิมตามจํานวนดังกล่าว
เมือวันที 10 พฤศจิ กายน 2559 บริ ษทั จึ งยืนฟ้ องคดีต่อศาลภาษี อากรกลาง เพือขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ดงั กล่าว
เมือวันที 29 กันยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องบริ ษทั โดยให้เหตุผลเช่นเดียวกันว่า เงินค่าภาษี
สรรพสามิ ตถือว่าเป็ นส่ วนหนึ งของผลประโยชน์ตอบแทนทีบริษทั จะต้องชําระให้แก่ผใู ้ ห้สัมปทานตามสัญ ญา
สั ม ปทาน ดังนัน บริ ษ ทั จึ งมี ห น้าทีหัก ภาษี ณ ที จ่า ยและนําส่ งให้แก่ ก รมสรรพากร เมื อ ไม่ได้หัก และนํา ส่ ง
จึงต้องรับผิดชําระเงินเพิมร้อยละ 1.5 ต่อเดื อน รวมเป็ นเงินเพิมจํานวน 128 ล้านบาท
เมือวันที 20 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้ยืนอุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
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สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
40. เหตุการณ์สําคัญ ข้ อพิพาททางการค้ าและคดีความทีสําคัญ
เฉพาะบริษทั
1)

สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)

ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบการกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญา
การเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผูร้ ับใบอนุ ญาตรายอืน โดยได้ผ่านการเห็ นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี
ผลบังคับใช้ของสัญญาเป็ นดังนี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ผู้ประกอบการ
บริ ษทั โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด
(เดิมชือ บริ ษทั เรี ยล ฟิ วเจอร์ จํากัด)

ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้
30 พฤศจิกายน 2549 เป็ นต้นไป
16 มกราคม 2550 เป็ นต้นไป
1 มิถนุ ายน 2552 เป็ นต้นไป
7 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป
1 เมษายน 2556 เป็ นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป

เมือวันที 31 สิ งหาคม 2550 บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนฟ้องสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ต่ อศาลปกครองกลาง เพื อ ขอเพิ ก ถอนประกาศฯ ดัง กล่ า ว วัน ที 15 กัน ยายน 2553
ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียืนฟ้ องขอเพิกถอนประกาศของกทช. ว่าด้วยการใช้และ
เชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอที ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุ ดแล้ว และเมื อวันที
4 กุมภาพัน ธ์ 2551 ทีโอที ได้มี หนังสื อแจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า บริ ษทั ควรรอให้ศาลมีคาํ พิพากษาเพือยึดถื อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิต่อไป และหากบริ ษทั ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก่อนศาลมีคาํ พิพากษาถึงทีสุดทีโอทีจะไม่รับรู ้ และบริ ษทั จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการดังกล่าว

เมือวันที 11 มี นาคม 2562 ศาลภาษีอากรกลางอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ยืนให้ยกคําฟ้ อง
เมือวันที 10 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้ยืนคําร้องเพือฎีกาต่อศาลฎีกาแล้ว
โดยบริ ษทั ได้บ นั ทึกประมาณการหนี สิ นจากเงิน เพิม ดัง กล่ าวแล้วจํานวน 128 ล้า นบาท ในงบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ตามสั ญญาอนุ ญาตให้ ดาํ เนิ นกิ จการบริ การโทรศัพท์เคลื อนที (“สั ญญาอนุ ญาตฯ”) กําหนดให้บริ ษัทต้องจ่ าย
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็ นรายปี โดยจ่ายเป็ นจํานวนเงินขันตําตามทีสัญญากําหนดในแต่ละปี หรื อ
ในอัตราร้อยละของรายได้ และผลประโยชน์อืนใดทีบริ ษทั พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ
ทังสิ น จํานวนไหนมากกว่า ให้ถือเอาจํานวนนัน อย่างไรก็ตาม ค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นรายการ
ที ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และทีโอที ตอ้ งการรอคํา พิพ ากษาถึ งที สุ ดในเรื อง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล
จึงเป็ นรายการทีบริ ษทั คาดว่าจะมี การเจรจาตกลงเรื องวิธี การคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ในเวลาต่อมา
เพือให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง บริ ษทั จึงคํานวณค่า ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี จากรายได้สุ ทธิ ตามที
ปฏิ บัติในทางเดียวกันทังอุตสาหกรรมกิ จการโทรคมนาคม ส่ วนจํานวนผลประโยชน์ตอบแทนที บริ ษ ัทต้องจ่ าย
ให้แก่ทีโอทีน นั ขึนอยูก่ บั ผลการตัดสิ นจากศาลในเรื องขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริ ษทั
กับ ทีโอที ในภายหลังโดยบริ ษทั จะปรับปรุ งรายการในงบการเงินในงวดทีการเจรจาตกลงสิ นสุ ดลง ซึ งผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั เชือว่าจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายมากไปกว่าจํานวนทีบนั ทึกไว้อย่างมีสาระสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้พจิ ารณาหนังสื อของทีโอทีดงั กล่าวและกฎหมายทีเกียวข้องประกอบกับความเห็นของที
ปรึ กษากฎหมาย ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทเห็ น ว่าการไม่ ปฏิ บตั ิตามสั ญญาการเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้างต้น อาจถือได้ว่า เป็ นการขัดต่อประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชือ มต่อโครงข่าย บริ ษทั จึ งได้ตดั สิ นใจ
ปฏิบัติตามสัญญาการเชื อมต่อโครงข่าย ซึ งเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายทีมี ผลใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั
โดยออกใบแจ้งหนี เพือเรี ยกเก็บค่าเชื อมต่อโครงข่ายจากคูส่ ญ
ั ญา
ในวันที 30 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ได้นาํ ส่ งเงิ นผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตังแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ถึ งเดื อนมิ ถุนายน 2551 จํานวนเงิน 761 ล้านบาท ซึ งคํานวณจากรายได้สุ ทธิ ตามอัตราและ
วิธีคิดคํานวณของบริ ษทั ให้แก่ทีโอที ซึ งต่อมาได้มีการจัดตังคณะทํางานเจรจาเกียวกับอัตราผลประโยชน์ตอบแทน
จากค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริ ษทั กับทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมี ขอ้ ยุติร่วมกันได้ เนื องจากทีโอที
ต้องการให้บริ ษทั ชําระเงิ นส่ วนแบ่งรายได้จากค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริ ษทั ได้รับทังจํานวนตามอัตรา
ร้ อยละที ก าํ หนดไว้ในสั ญ ญาอนุ ญาตฯ โดยมิ ให้ บริ ษ ัทนําค่า เชื อ มต่อ โครงข่า ยโทรคมนาคมที  บ ริ ษ ัท ถูก
ผูป้ ระกอบการรายอืน เรี ยกเก็บ มาหัก ออกก่อ น ในวันที 26 มกราคม 2554 ที โอที จึงได้มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั
ชําระเงิ นผลประโยชน์ จากรายได้ค่าเชื อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการที 17 - 20 เป็ นเงิ นรวม 17,803
ล้านบาทพร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่เห็ นด้วยโดยได้มีหนังสื อโต้แย้งคัดค้าน
ไปยังทีโอที และบริ ษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลข
ดําที 19/2554 แล้วเมื อวันที 9 มี นาคม 2554 เพื อให้ คณะอนุ ญาโตตุลาการมี คาํ ชี ขาดว่า ที โอที ไม่ มี สิ ทธิ เรี ยกร้ อง
เงินผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว
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ในวันที 29 กรกฎาคม 2557 ที โอที ได้ยืนคําเสนอข้อพิ พาท เลขที 55/2557 เรี ยกร้ องให้บริ ษัทชําระเงินส่ วนแบ่ ง
รายได้ ของค่ า เชื อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการที 21 - 22 เป็ นจํานวนเงิ น รวม 9,984 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดื อนของจํานวนเงินที คา้ งชําระในแต่ ละปี นับจากวันผิดนัดจนกว่า
จะชําระเสร็ จสิ น และขอรวมพิจารณากับคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดําที 19/2554
เมื อ วัน ที 23 สิ งหาคม 2559 บริ ษัทได้เสนอข้อพิ พาทต่ อสํานักระงับข้อพิ พ าท สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการเป็ น
ข้อพิ พาทหมายเลขดําที 83/2559 เพือให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมี คาํ ชี ขาดว่า ที โอที ไม่ มี สิ ทธิ เรี ยกร้ องส่ วนแบ่ ง
รายได้เพิมเติมของค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการที 23 - 25 เป็ นจํานวนเงินรวม 8,368 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดื อนของจํานวนเงินทีคา้ งชําระในแต่ละปี ตามหนังสื อทีโอทีแจ้งมา
วันที 17 สิ งหาคม 2561 คณะอนุ ญาโตตุลาการมี คาํ ชี ขาดข้อพิพ าทหมายเลขดําที 19/2554 โดยยกข้อเรี ยกร้อง
แย้งของทีโอที ทีให้บริ ษทั ชําระเงินผลประโยชน์จากรายได้ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปี ดําเนินการ
ที 17 - 20 เป็ นเงินรวม 17,803 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้องเงินจํานวนดังกล่ าว และห้ามไม่ให้ที โอที เรี ยกร้อ งการบังคับ ตามหนังสื อคํา ประกัน การปฏิ บตั ิ ตาม
สัญญาและหนังสื อคําประกันรายได้ข นั ตําของปี ดําเนิ นการที 17 - 20 และขณะเดียวกันคณะอนุญาโตตุลาการยัง
ได้มีคาํ ชี ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 55/2557 ของทีโอที และให้ทีโอที คืนเงินส่ วนแบ่งรายได้ค่า
เชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริ ษทั ชําระไว้เกินจํานวน 110 ล้านบาท ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับคําชี ขาดนี
และดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพ้นกําหนดดังกล่าว ซึ งที โอทีได้ยนื ฟ้องขอเพิกถอนคําชี ขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางแล้ว ขณะนี คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที 30 เมษายน 2562 อนุ ญาโตตุลาการเสี ยงข้างมากชี ขาดข้อพิพาทหมายเลขดําที 83/2559 ให้บริ ษทั ชําระ
ส่ วนแบ่งรายได้แบบสุ ทธิ จํานวนเงิน 224 ล้า นบาท พร้อมดอกเบี ย ซึ งบริ ษทั ตกลงชําระให้ทีโอทีโดยนําส่ วน
แบ่งรายได้ของค่าเชื อมต่อโครงข่ายที บริ ษทั ได้ชาํ ระไว้เกิน ในข้อพิพาท 55/2557 จํานวน 111 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบียมาหักลบกับเงินทีบริ ษทั ต้องชําระให้แก่ทีโอที คงเหลือจํานวนต้องชําระ 144 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้นาํ
เงินไปวางต่อสํานักงานวางทรัพย์เมือวันที 22 พฤษภาคม 2562 เนืองจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน
เมื อวันที 6 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้รับคํา ร้องขอเพิกถอนคําชี ข าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการของทีโอที คดี
หมายเลขดําที 1713/2562 ลงวันที 25 กรกฎาคม 2562 ทีทีโอทียนื ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคําชี ขาด
ข้างต้น ขณะนี คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
ผูบ้ ริ หารของบริษทั เชือว่าจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายมากไปกว่าจํานวนทีบนั ทึกไว้อย่างมีสาระสําคัญ
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อินโฟร์
สํ าหรับบริ
ปี สิษนัทสุ ดแอดวานซ์
วันที 31 ธันวาคม
2562 เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2)

ภาระผูกพันในหนังสื อคําประกันจากธนาคารกรณี สัญญาอนุ ญาตให้ด าํ เนิ นการบริ การโทรศัพท์เคลื อนที
(“สัญญาอนุญาตฯ”)

ตามสั ญญาอนุ ญาตฯ บริ ษัทมีหน้าที ส่ งมอบหนังสื อคําประกันของธนาคารให้แก่ บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน)
(“ที โอที ”) เพือเป็ นหลักประกันการชําระเงินผลประโยชน์ ตอบแทนขันตําในแต่ละปี ดําเนิ นงาน โดยจะได้รั บคื น
หนังสื อคําประกันฉบับของปี ดําเนิ นงานทีผา่ นมา
ทีโอทีมิได้คืนหนังสื อคําประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขันตําของปี ดําเนิ นงานที 17 - 21 รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ น
7,007ล้านบาท โดยอ้างว่าบริ ษทั ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณี การนําเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณี รายได้จากค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ งเป็ นข้อพิพาททีอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ทังนี เมือวันที 11 พฤษภาคม 2554 และวันที 5 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ วินิจฉัยชี ขาดให้
ที โอที ส่ งคื นหนังสื อคําประกันดังกล่าวให้แก่ บริ ษัท เนื องจากบริ ษ ัทได้ช ําระเงินผลประโยชน์ ตอบแทนขันตํา
ในแต่ละปี ดําเนิ นงานครบถ้วน และได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว
เมื อวันที 10 กุมภาพันธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี ขาดให้ทีโอที คืนหนังสื อคําประกันเงินประโยชน์
ตอบแทนขันตําของปี ดําเนิ นงานที 17 - 21 ให้บริ ษทั ต่อมาเมื อวันที 16 พฤษภาคม 2557 ที โอทีได้ยืนคําร้อง
ต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีดาํ เลขที 660/2557 เพือขอเพิกถอนคําชี ขาดดังกล่าว
ต่อมาเมือวันที 19 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ยืนคําร้องเป็ นคดีดาํ ที 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ศาล
มีคาํ บังคับให้ทีโอทีคืนหนังสื อคําประกันปี ที 17-21 ให้แก่บริ ษทั ตามคําชี ขาดของอนุ ญาโตตุลาการและชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมทีบริ ษทั ได้ชาํ ระให้แก่ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อคําประกันเป็ นจํานวนเงินรวม 6.65ล้านบาท พร้อมดอกเบีย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ทีผเู ้ รี ยกร้องชําระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อคําประกัน ขณะนี
คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
3)

กรณี ผใู ้ ช้บริ การในระบบ 900MHz โอนย้ายไปใช้บริ การในระบบ 3G2100MHz

ในวัน ที 25 กัน ยายน 2557 บริ ษัท ที โ อที จํากัด (มหาชน) (“ที โอที ” ) ยืน คํา เสนอข้อ พิ พ าทต่อสํา นัก ระงับ
ข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที 80/2557 เพือเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระค่าเสี ยหาย
จากการปฏิ บัติผิดสั ญญาอนุ ญาตระหว่างบริ ษทั กับที โอที กรณี ที มีผูใ้ ช้บริ การในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนย้าย
ผูใ้ ห้บริ การไปยังระบบ 3G 2100 MHz ซึ งให้บริ การโดยบริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ ทเวอร์ ค จํากัด เป็ นจํานวน
9,126 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที 25 กันยายน 2557 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ในวันที 29 มี นาคม 2559 ทีโอที ได้ยืนขอแก้ไ ขคําเสนอข้อพิพาทในส่ วนของค่าเสี ยหายตังแต่เดือนพฤษภาคม
2556 ไปจนถึ งสิ น สุ ดสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด ําเนิ น การในเดื อนกัน ยายน 2558 เป็ นจํานวนเงิ น 32,813 ล้านบาท
พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบียอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตังแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ น
เมื อวันที 14 กุม ภาพัน ธ์ 2562 คณะอนุ ญาโตตุล าการมี คาํ ชี ขาดมติ เป็ นเอกฉั นท์ให้ยกคําเสนอข้อพิพ าทของ
ทีโอทีดว้ ยเหตุทีบริ ษทั มิได้เป็ นผูก้ ระทําความผิดตามสัญญาตามทีทีโอทีกล่าวหา
เมือวันที 15 พฤษภาคม 2562 ทีโอทียืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีหมายเลขดําที
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว และไม่น่าจะ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
4)

กรณี การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจากการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นกิจการ
บริการโทรศัพท์เคลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครังที 6 และ 7

เมื อวันที 30 กัน ยายน 2558 บริ ษั ทได้ยื นคําเสนอข้อพิ พ าทหมายเลขดําที 78/2558 ต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ
สํ านักระงับ ข้อ พิ พ าท สํา นัก งานศาลยุติ ธ รรม เพื อ มี คาํ ชี ขาดให้ ข้อตกลงต่ อ ท้า ยสั ญ ญาอนุ ญ าตฯ ครั งที 6
ซึ งกระทําขึนเมือวันที 15 พฤษภาคม 2544 และ ครังที 7 ซึ งกระทําขึนเมือวันที 20 กันยายน 2545 มีผลผูกพันบริ ษทั
และบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามจนกว่าสัญญาจะสิ นสุ ด และบริ ษทั ไม่มีหน้าทีตอ้ ง
ชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามทีที โอทีได้มีห นังสื อลงวัน ที 29 กันยายน 2558 เรื อง ขอให้ช าํ ระผลประโยชน์
ตอบแทน แจ้งมายังบริ ษัทให้ช ําระเงินเพิมจํานวน 72,036 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าการทําข้อตกลงต่อท้ายสั ญญา
ครั งที 6 และ 7 เป็ นการแก้ไขสั ญ ญาในสาระสําคัญทําให้ ที โอที ได้ผลประโยชน์ ตอบแทนตํากว่าที ก าํ หนดใน
สัญญาหลัก
ต่อมาวันที 30 พฤศจิกายน 2558 ที โอทียืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 122/2558 ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพือแก้ไ ขจํานวนเงินทีเรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็ น
62,774 ล้านบาท เนื องจากการปรับปรุ งอัตราร้อยละในการคํานวณส่วนแบ่งรายได้ขอ้ พิพาทนี เป็ นเรื องเดียวกับ
ข้อพิพาทที 78/2558 ซึงคณะอนุญาโตตุลาการได้รวมการพิจารณาข้อพิพาททังสองเข้าด้วยกัน
บริ ษ ัท ได้รับคําชี ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุล าการลงวันที 23 มกราคม 2563 ชี ขาดด้ว ยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ให้บริ ษทั ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจํานวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
นับแต่วนั ถัดจากวันที 30 พฤศจิกายน 2558 ให้แก่ ทีโอที จนกว่าจะชําระแล้วเสร็ จ
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ไม่เห็นด้วยกับคําชีขาดดังกล่าว โดยจะดําเนิ นการยืน คําร้องเพือ ขอเพิกถอนคําชี ขาดต่อศาลปกครองกลาง
ภายในกําหนดเวลา 90 วันนับแต่ได้รับคําชี ขาดต่อไป ทังนี เนื องจากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็ นทีสินสุ ด และ
บริ ษทั พิจารณาแล้วว่าผลของคําชีขาดข้างต้นไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
5)

ค่ าเช่ า สถานที ติดตังเสา และอุ ป กรณ์ ในการให้ บริ ก ารตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด าํ เนิ น กิ จ การบริ ก าร
โทรศัพท์เคลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”)

เมื อวัน ที 30 กันยายน 2558 บริ ษัท ที โอที จํา กัด (มหาชน) (“ที โอที ”) ได้ยืน คําเสนอข้อพิ พาทหมายเลขดําที
76/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการฯ สํานักระงับข้อพิพ าท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือมี คาํ ชี ขาดให้บริ ษทั
ดําเนิ นการเช่ าสถานทีจาํ นวน 11,883 สถานี ฐาน ทีใช้เป็ นสถานทีติดตังเสาและอุปกรณ์ ในการให้บริ การตาม
สั ญญาอนุญ าตฯ (บริ การโทรศัพ ท์เคลื อนที ) ต่อเนื องไปอีก 2 ปี หลังจากสัญ ญาอนุ ญาตฯ สิ นสุ ดลง หากไม่
สามารถปฏิบตั ิไ ด้ ให้บริ ษทั ชําระเงินค่าเช่าสถานทีพร้ อมค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องตลอดระยะเวลา 2 ปี นับแต่
สิ นสุดสัญญาอนุญาตฯ คิดเป็ นจํานวน 1,911 ล้านบาท หรื อนําเงินจํานวนดังกล่าวมาวางศาล
วันที 3 เมษายน 2562 ทีโอทียนื คําร้องต่ออนุญาโตตุลาการ เพือขอถอนคําเสนอข้อพิพาทข้างต้น
เมื อวันที 18 มิ ถุนายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ สังอนุญาตให้ทีโอทีถอนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลข
ดําที 76/2558 และจําหน่ายคดีจากสารบบความ ซึ งคดีถือเป็ นอันยุติ
6)

กรณี ติดตังหรื อเชื อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี 900 MHz บนสถานีฐานทีบริ ษทั ดิจิตอล โฟน
จํากัด ส่ งมอบกรรมสิ ทธิ ให้แก่ บริ ษ ัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) ตามสั ญ ญาให้
ดําเนินการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับบริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด

เมือวันที 29 เมษายน 2559 กสท. ได้ยืนฟ้ องบริ ษทั ต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดีหมายเลขดําที 613/2559 เพือให้
รื อถอนเครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมที มีไ ว้ใช้สําหรั บให้บริ การโทรศัพ ท์เคลือนที ความถี 900 MHz หรื อ
ความถีอืน หรื อเครื อ งและอุปกรณ์ โทรคมนาคมอืนๆ ของบริ ษทั ที ติดตังบนสถานี ฐ าน จํา นวน 95 แห่ ง ที
บริ ษทั ดิ จิตอล โฟน จํากัด ส่ งมอบให้ กสท. ตามสัญญาให้ดาํ เนิ นการฯ โดยไม่ ได้รับความยินยอมจาก กสท.
ดังนัน กสท. จึงเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายจากการใช้ทรัพย์สินที กสท.อ้างเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ ตังแต่
เดือนมกราคม 2556 ถึ งเมษายน 2559 เป็ นจํานวนเงิน 125.52 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับจาก
วันถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระค่าเสี ยหายเสร็ จสิ น และ ค่าเสี ยหายนับแต่วนั ฟ้ องอีกเดือนละ 2.83
ล้านบาท พร้ อมดอกเบี ย ร้ อ ยละ 7.5 ต่อปี ของค่า เสี ย หายที ค้างชําระให้ แก่ กสท.ในแต่ล ะเดื อน จนกว่าจะ
ดําเนินการรื อถอนอุปกรณ์ดงั กล่าวออกเสร็ จสิ น

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
เมือวันที 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํ สังให้โอนคดีหมายเลขดําที 1681/2561ไปศาลแพ่ง โดยขณะนี
คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนของการพิจารณาของศาลแพ่ง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของ
คดีดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
7)

การฟ้ องเพิ กถอนหนังสื อสํานัก งานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ทีมีคาํ สังให้นาํ ส่ งรายได้จาก
การให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีบนคลืนความถี 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ

วัน ที 1 พฤษภาคม 2560 บริ ษ ัท ยืน ฟ้ อ งสํา นัก งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิ จการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (“สํ า นัก งาน กสทช.”) คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม (“กทค.”) และ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) กับ
คณะทํางานอีก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดี หมายเลขดําที 736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสื อสํานักงาน
กสทช. และเพิกถอนมติ กทค. ของสํานักงาน กสทช. ทีมีคาํ สังบริ ษทั ให้นาํ ส่ งรายได้ ในช่ วงระยะเวลาคุม้ ครอง
ผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 7,221 ล้านบาท พร้อมดอกผลทีเกิดขึน
เมือวัน ที  15 มิถ ุนายน 2560 บริ ษทั ได้รับคํา ฟ้อ งลงวัน ที  21 เมษายน 2560 ที ก สทช. และสํา นัก งาน กสทช.
ฟ้องบริ ษทั ในมู ลหนี เดี ยวกัน นี ต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดี ดาํ เลขที 661/2560 ให้บริ ษทั นํา ส่ งรายได้ในช่ วง
ระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเช่นเดียวกัน
โดยผูบ้ ริ ห ารพิจารณาว่า บริ ษัทมิ ได้ปฏิบตั ิผิดเงือนไขและวิธีการนําส่ งรายได้ ตามประกาศของ กสทช. เรื อง
มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว คราว ในกรณี สินสุดการอนุ ญาต สัมปทาน หรื อสัญญาการให้บริ การ
โทรศัพ ท์เ คลือนที  และบริ ษ ทั มีห น้าที นํา ส่ งรายได้ห ลัง หัก ค่า ใช้จ่า ยให้แก่สํา นัก งาน กสทช. แต่บริ ษทั มี
รายจ่ายมากกว่ารายได้จากการให้บริ การแก่ผูใ้ ช้บริ การ ดังนัน จึงไม่มีรายได้ส่ว นทีเหลือคงเหลือทีจะนํา ส่ง
ให้แก่ สํานักงาน กสทช. แต่อย่างใด
ขณะนี คดีดงั กล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อินโฟร์
สํ าหรับบริ
ปี สิษนัท
สุ ดแอดวานซ์
วันที 31 ธันวาคม
2562 เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
8)

การเรี ยกร้ องให้บริ ษทั ชํา ระเงิน ส่ วนแบ่งรายได้เพิมเติ ม ส่ วนเพิมจากรายได้ค่าเช่า ระบบสื อสั ญญาณ

บริ ษ ัท ที โอที จํา กัด (มหาชน) (“ที โ อที ” ) ได้ยืนคํา เสนอข้อพิพ าทต่อ สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการ กระทรวง
ยุติธรรม (THAC) เลขที A1/2017 ลงวันที 15 ธันวาคม 2560 เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้เพิมเติ ม
จากรายได้ค่าเช่ าระบบสื อสั ญญาณเชื อมโยงตังแต่เดื อนมกราคม 2554 ถึ งเดื อนกันยายน 2555 เป็ นจํานวน 19.54
ล้านบาท และเลขที A1/2018 ลงวันที 12 มกราคม 2561 และเรี ยกร้ องให้บริ ษทั ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้เพิมเติม
จากรายได้ค่ าเช่ าระบบสื อ สั ญ ญาณเชื อ มโยงตังแต่ เดื อนตุล าคม 2555 ถึ ง เดื อ นกัน ยายน 2558 เป็ นจํา นวน
1,121.92 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) พร้อมให้ชาํ ระดอกเบียผิดนัดอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนื องจาก ที โอที
เห็ นว่าบริ ษ ัทจะต้องเรี ยกเก็บ ค่าเช่ าระบบสื อสั ญญาณเชื อมโยงตามอัตราที ที โอที กําหนดซึ งสู งกว่าอัตราที
บริ ษทั ใช้เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่าจริ ง
เมื อวันที 8 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้ยืนคําร้องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดําที ค.1/2561 เพือเพิก
ถอนคําสัง รับคําเสนอข้อพิพาทของ THAC สําหรับข้อพิพาทเลขที A1/2017 ไว้พิจารณา
เมือวันที 2 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกคําร้องคดีหมายเลขดําที ค.1/2561
เมือวันที 5 มี นาคม 2561 บริ ษทั ได้ยนื คําร้องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดี หมายเลขดําที ค.2/2561 เพือเพิกถอน
คําสังรับเสนอข้อพิพาทของ THAC สําหรับข้อพิพาทเลขที A1/2018 ไว้พจิ ารณา
เมือวันที 16 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกคําร้องคดีหมายเลขดําที ค.2/2561
ซึ งต่อมาเมือวันที 5 เมษายน 2561 และวันที 11 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้ยนื อุทธรณ์คาํ พิพากษาคดีหมายเลขดําที
ค.1/2561 และ ค.2/2561 ของศาลปกครองกลาง ตามลําดับ
ขณะนี ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยูใ่ นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั พิจารณาเห็ นว่าอัตราค่าเช่า
ทีบริ ษทั ใช้เรี ยกเก็บนันเป็ นอัตราตลาดทีเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. แล้ว
9)

การเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินจากการใช้บริ การร่ วมใช้เสาอากาศ ค่าบริ การพืนที และค่าเช่ าใช้อปุ กรณ์
ทีเกียวกับทรัพย์สินตามสัญญาให้ดาํ เนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
เมื อวันที 5 เมษายน 2561 บริ ษัทได้ยืนคําร้องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดําที ค.3/2561 เพือเพิกถอน
คําสัง รับเสนอข้อพิพาทของ THAC สําหรับข้อพิพาทเลขที A3/2018 ไว้พจิ ารณา
เมือวันที 25 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกคําร้องคดีหมายเลขดําที ค.3/2561
ซึ งต่อมาเมือวันที 21 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้ยนื อุทธรณ์คาํ พิพากษาคดีหมายเลขดําที ค.3/2561
เมือวันที 29 ตุลาคม 2562 ทีโอทียนื คําร้องขอถอนข้อพิพาทจาก THAC และนําไปฟ้องทีศาลปกครองกลาง
ซึ งขณะนียงั ไม่ได้รับคําสังของคณะอนุญาโตตุลาการ และยังไม่ได้รับคําฟ้ องจากศาลปกครอง
ข้อพิพาทดังกล่าวอยูใ่ นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเชื อว่า บริ ษ ทั ได้ปฏิ บัติถูกต้องตามข้อสัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติที เกี ยวข้องทุ กประการแล้ว ดังนันผลของคดี
ดังกล่าวไม่น่าจะมี ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
10) การเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การเครื อข่ายร่ วม
วัน ที 27 กัน ยายน 2561 บริ ษั ท ที โ อที จํา กัด (มหาชน) (“ที โ อที ” ) ได้ยื น คํา เสนอข้อ พิ พ าทต่ อ สถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการ สํานักงานระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม หมายเลขดําที 67/2561 เรี ยกร้องให้บริ ษทั
ชํา ระส่ ว นแบ่ง รายได้จากการให้บ ริ การเครื อ ข่ า ยร่ ว ม (Roaming) เพิม เติ ม จากการที บ ริ ษ ัท ได้ให้ ส่ ว นลด
ค่า บริ การโดยไม่ไ ด้รับความเห็ นชอบจากที โอที ตังแต่ กรกฏาคม 2556 ถึ งกันยายน 2558 จํานวน 16,252.66
ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิม และดอกเบียผิดนัดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
ขณะนี ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยูใ่ นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ
ถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของคดีดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่องบการเงินของบริ ษทั

วัน ที 15 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 บริ ษัท ที โ อที จํา กัด (มหาชน) (“ที โ อที ” ) ได้ยืน คํา เสนอข้อ พิ พ าทต่ อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (“THAC”) เลขที A3/2018 เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระเงินค่าร่ วมใช้เสาอากาศ
ค่า บริ การพื นที และค่า เช่ าใช้อุปกรณ์ที เกียวกับทรัพย์สินตามสั ญญาให้ดาํ เนิ นการในช่วงระยะเวลาคุม้ ครอง
ผูใ้ ช้บริ การจํานวน 183.44 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) และดอกเบียผิดนัดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับบริ
ปี สิษนัท
สุ ดแอดวานซ์
วันที 31 ธันวาคม
2562 เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อินโฟร์
11) กรณี การส่ งมอบเสาติดตังสายอากาศตามสั ญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการฯ ระหว่างบริ ษ ทั ที โอที จํากัด
(มหาชน) (“ทีโอที”) กับบริ ษทั
วันที 21 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ได้ยนื คําเสนอข้อพิพาท เลขที 53/2557 ต่อสํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาล
ยุติธรรม เพือให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาํ ชี ขาดว่า เสาติดตังสายอากาศ (Tower) จํานวน 13,198 ต้น ทีบริ ษทั
โอนให้แก่ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไม่ใช่เครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคม ทีบริ ษทั มีหน้าทีตอ้ งส่ งมอบ
ให้แก่ทีโอทีตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการฯ และขอคืนเงินส่ วนแบ่งรายได้จากค่าเช่าใช้เสาจํานวน 516 ล้านบาท
วันที 12 มี นาคม 2558 ทีโอที ยนื คัดค้านข้อพิพาทข้างต้น และยืน ข้อเรี ยกร้องแย้งเพิม เติม ขอให้บริ ษทั ส่ งมอบ
เสาติดตังสายอากาศ (Tower) ทีค ้างส่ งมอบจํานวน 105 ต้น พร้ อมชํา ระดอกเบี ยของเงิน ส่ วนแบ่งรายได้ที
บริ ษทั ชําระล่าช้าจํานวน 16 ล้านบาท
วันที 17 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ได้รับคําร้องและคําคัดค้านของทีโอที ลงวันที 15 กุมภาพันธ์ 2559 ยืน คัดค้าน
และยืนข้อเรี ยกร้องแย้งเพิมเติม โดยให้บริ ษทั ส่ งมอบเสาติดตังสายอากาศ (Tower) เพิมอีก 1,429 ต้น ซึ งเป็ น
ของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั หากส่ งมอบไม่ได้ให้ชดใช้เป็ นเงิน 1,200 ล้านบาท โดยในช่ วงระยะเวลาก่อนวันที
17 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ไม่ได้รับทราบถึงคําร้องดังกล่าว
เมื อวัน ที 4 กันยายน 2562 บริ ษัท และที โอที ได้ลงนามในสัญ ญาระงับข้อพิ พ าทและให้บ ริ ก ารเกี ย วกับเสา
โทรคมนาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 37)
ต่อมาในวันที 26 กันยายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ สังจําหน่ ายคําเสนอข้อพิพาทของบริ ษทั ข้อพิพาท
หมายเลขดําที 53/2557 และข้อเรี ยกร้องแย้งของทีโอทีจากสารบบความ ข้อพิพาทนี เป็ นอันยุติ
บริษัท ดิจติ อล โฟน จํากัด (“DPC”)
1)

กรณี การนําภาษีสรรพสามิ ตมาหักออกจากเงินส่ วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) (“กสท.”)

เมื อวัน ที 9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยื นคําเสนอข้อพิ พ าทหมายเลขดําที 3/2551 ต่ อสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือเรี ยกร้องให้ DPC ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้
เพิมเติมอีกประมาณ 2,449 ล้า นบาท ตามสัญญาอนุญ าตให้ดาํ เนิ น การให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
พร้อมเรี ยกเบียปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจํานวนเงินทีคา้ งชําระในแต่ละปี นับจากวันผิดนัดจนกว่า
จะชําระเสร็ จสิ นซึ งคํานวณถึงเดื อนธันวาคม 2550 คิ ดเป็ นเบียปรับทังสิ นจํานวน 1,500 ล้านบาท รวมเป็ นเงิน
ประมาณ 3,949 ล้านบาท
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ต่อมาเมื อวันที 1 ตุลาคม 2551 กสท. ได้ยืนคําร้องขอแก้ไ ขจํานวนทุนทรัพย์รวมเบีย ปรับ ลดลงเหลือ 3,410
ล้านบาท ซึ งคํา นวณจากเงินส่ วนแบ่งรายได้คา้ งชํา ระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ งได้รวมเบียปรับจํานวน 790
ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิมจํานวน 171 ล้านบาท
จํานวนเงินส่ วนแบ่งรายได้ที กสท. เรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นจํานวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตที DPC ได้นาํ ส่ งตังแต่
วันที 16 กันยายน 2546 ถึงวันที 15 กันยายน 2550 และได้น าํ มาหักออกจากส่ วนแบ่งรายได้ ซึ งเป็ นการปฏิบตั ิตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2546 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดย DPC ได้ปฏิบตั ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวและมีการปฏิบตั ิเช่ นเดียวกันทังอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลือนที อีกทัง กสท. เคยมีหนังสื อ เลขที กสท.
603 (กต.) 739 แจ้งให้ DPC ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว
เมื อวันที 1 มี นาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของกสท. โดยให้เหตุผลสรุ ป
ได้ว่า DPC มิ ได้เป็ นผูผ้ ิดสัญญา โดย DPC ได้ชาํ ระหนี ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็ จสิ นและหนี ท งั หมดได้ระงับ
ไปแล้ว กสท. จึ งไม่ มี สิ ทธิ เรี ยกร้ องให้ DPC ชําระหนี ซํา เพื อเรี ยกส่ วนที อ ้างว่าขาดไป รวมถึ งเบี ย ปรั บ และ
ภาษีมูลค่าเพิม ตามทีอา้ งมา
เมื อวันที 3 มิ ถุนายน 2554 กสท. ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็ นคดีหมายเลขดําที 1259/2554
เมื อวันที 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้ตดั สิ นยกคํา ร้ องของ กสท. ทีข อให้เพิกถอนคําชี ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ
ต่อมาวันที 25 สิ งหาคม 2558 กสท. ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นคดีหมายเลขดําที อ. 1070/2558 ขณะนี
คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุ ด
2)

กรณี การนําค่าเชื อมโยงโครงข่าย (Access Charge) มาหัก ออกจากเงินส่ ว นแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”)

ตามมติในทีป ระชุ มร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) กสท. DPC ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด (“True Move”) โดยมี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื อสาร เป็ นประธาน เมือวันที
14 มกราคม 2547 ว่าเพือให้มี ความเท่าเที ยมในการแข่งขัน ของผูป้ ระกอบการทัง 3 ราย ที โอที ยิน ยอมให้ลดค่า
เชื อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีจากส่ วนแบ่งรายได้ทีทีโอทีได้รับจาก กสท. จํานวน 22 บาทต่อเลขหมาย
ต่อเดือน ให้แก่ DPC และ True Move ตังแต่ปีการดําเนิ นการปี ที 6 เช่ น เดี ยวกับที ทีโอที ให้ส่ว นลดกับบริ ษทั
โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน) (“DTAC”)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ต่อมาเมือวันที 12 ตุลาคม 2549 ทีโอทีมีหนังสื อแจ้ง กสท. ว่าไม่สามารถลดค่าเชื อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนที
ให้แก่ DPC และ True Move ได้ และเรี ยกร้องให้ กสท. ชําระค่าเชือมโยงโครงข่ายในส่ วนที DPC และ True Move
ได้หักไว้เป็ นส่ วนลดค่าเชื อมโยงโครงข่ายให้ทีโอที จนครบถ้วน พร้อมดอกเบียตามอัตราทีกฎหมายกําหนด นับแต่
วันครบกําหนดชําระจนถึงวันทีชาํ ระครบถ้วน
เมื อวันที 29 กรกฎาคม 2551 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท
สํ า นั ก งานศาลยุติ ธ รรม ข้อ พิ พ าทหมายเลขดํา ที 68/2551 เรี ย กร้ อ งให้ DPC ชํา ระค่ า เชื อ มโยงโครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลือนทีที DPC ได้หักไว้จาํ นวน 154 ล้านบาท (ผลประโยชน์ ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนินการที
7-10) พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและเบียปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วนั พ้นกําหนด
ชําระเงินของปี ดําเนินงานในแต่ละปี ตังแต่ปีที 7 ถึงปี ที 10 จนกว่าจะชําระเสร็จสิน
เมื อวัน ที 15 ตุล าคม 2552 กสท. ได้ยืนคํา เสนอข้อ พิพาทต่อสถาบัน อนุ ญ าโตตุลาการ สํานัก ระงับข้อพิพ าท
สํ า นั ก งานศาลยุติ ธ รรม ข้อ พิ พ าทหมายเลขดํา ที 96/2552 เรี ย กร้ อ งให้ DPC ชํา ระค่ า เชื อ มโยงโครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลือนทีที DPC ได้หักไว้จาํ นวน 22 ล้านบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปี ดาํ เนินการที 11)
พร้อมเบียปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ซึ งคํานวณถึ งวันที 15 ตุลาคม 2552 รวมเป็ นจํานวนเงินทีเรี ยกร้อง
ทังสิ น 26 ล้านบาท
เมือวันที 23 มี นาคม 2555 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาททังสองของ กสท. โดยให้
เหตุผลสรุ ปได้วา่ กสท. ยังมิได้ชาํ ระค่าส่ วนลดค่าเชื อมโยงโครงข่ายจํานวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนให้แก่
ทีโอที อีกทัง กสท. ไม่สามารถนําสื บได้ว่า DPC เป็ นผูผ้ ิดสัญญาและชําระผลประโยชน์ตอบแทนไม่ ครบถ้ว น
ดังนัน กสท. จึ งไม่มีสิ ท ธิ เรี ยกร้องให้ DPC ชํา ระเงิน ในส่ ว นทีขาดไป รวมถึง เบี ย ปรับ และภาษีมูลค่าเพิ ม
ตามทีอา้ งมา
เมื อวันที 25 มิ ถุนายน 2555 กสท. ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลางเป็ น คดีห มายเลขดํา ที  1016/2555 และในวันที  16 กัน ยายน 2557 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิ พากษา
ยกคําร้องของ กสท.
เมือวันที 15 ตุลาคม 2557 กสท. ได้ยนื อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
ต่อมาเมือวันที 7 สิ งหาคม 2562 ศาลปกครองกลางอ่านคําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด ยืนคําพิพากษาตามศาล
ปกครองกลาง คดีเป็ นทีสินสุด
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
3)

กรณี เรี ยกร้ องให้ช ําระค่า เชื อมโยงโครงข่ าย (Access Charge) และ การนําค่าเชื อมโยงโครงข่า ยมาหัก
ออกจากเงินส่ วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) และ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”)

เมื อ วัน ที 9 พฤษภาคม 2554 ที โ อที ไ ด้ยืน ฟ้ อ ง กสท. เป็ นผูถ้ ู ก ฟ้ อ งคดี ที 1 และ DPC เป็ นผูถ้ ู ก ฟ้ อ งคดี ที 2
คดี ห มายเลขดําที 1099/2554 ต่อ ศาลปกครองกลาง เรี ยกร้ องให้ กสท. และ DPC ร่ วมกันชําระค่าเชื อมโยง
โครงข่ าย เป็ นเงินจํานวน 2,436 ล้านบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิ ม และดอกเบียซึ งคํานวณถึ งวัน ที 9 พฤษภาคม
2554 รวมเป็ นเงิน ที เรี ยกร้องทังสิ น จํานวน 2,954 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี ยนั บ จากวัน ฟ้ องจนกว่า จะชํา ระ
เสร็ จสิน โดยแบ่งเป็ น
1) ส่ วนของ DPC ซึ งคํานวณจากจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีที DPC มี การให้บริ การอัตรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็ นจํานวนเงิน 432 ล้านบาท
2) ส่วนของ กสท. ซึงคํานวณจากครึ งหนึ งของส่ วนแบ่งรายได้ที กสท. ได้รับจาก DPC เป็ นจํานวนเงิน
2,331 ล้านบาท
3) ส่ ว นลดค่า เชื อมโยงโครงข่า ยจํา นวน 22 บาทต่อ เลขหมายต่อ เดื อน ที DPC นํามาหักออกจาก
เงิน ส่ ว นแบ่ งรายได้ เป็ นจํานวนเงิน 191 ล้านบาท ส่ วนหนึ งนัน เป็ นจํานวนเดี ยวกันกับ ที กสท.
เรี ยกร้องตามข้อพิพ าทหมายเลขดํา ที 68/2551 ข้างต้น แต่แตกต่า งกันทีจาํ นวนปี ทีเ รี ยกร้ องและ
การคํา นวณดอกเบี ย
ต่อมาในวัน ที 31 กรกฎาคม 2557 ที โ อที ไ ด้ยืน คํา ร้ องขอแก้ไ ขเพิ ม เติ ม คํา ฟ้ อ งต่อ ศาลปกครองกลาง โดย
ขอแก้ไขจํานวนเงินค่าเชื อมโยงโครงข่ายทีเรี ยกร้องซึ งคํานวณจนถึ งวันที 16 กันยายน 2556 อันเป็ นวันสิ นสุ ด
สัญญา พร้ อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบี ยซึ งคํานวณถึ งวันที 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็ นเงินทังสิ น 5,454 ล้านบาท
พร้อมดอกเบียนับจากวันที 10 กรกฎาคม 2557 จนกว่าจะชําระเสร็จสิน โดยแบ่งเป็ น
1) ส่ วนของ DPC ซึ งคํานวณจากจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีที DPC มี การให้บริ การอัตรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็ นจํานวนเงิน 1,289 ล้านบาท
2) ส่วนของ กสท. ซึงคํานวณจากครึ งหนึ งของส่ วนแบ่งรายได้ที กสท. ได้รับจาก DPC เป็ นจํานวนเงิน
3,944 ล้านบาท
3) ส่ ว นลดค่า เชื อ มโยงโครงข่า ยจํา นวน 22 บาทต่อ เลขหมายต่อ เดื อ น ที DPC นํามาหัก ออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็ นจํานวนเงิน 221 ล้านบาท
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์นอินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
วันที 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษายกคําฟ้ องคดีหมายเลขดําที 1099/2554 โดยให้เหตุผล
ว่าอัตราค่าเชื อมโยงโครงข่าย (Access Charge) มิ ไ ด้เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติว่าด้วยการใช้และเชื อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม โดยให้ คิด อัตราค่า เชื อ มโยงตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศดังกล่าว
ทังนี ทีโอทีและ DPC มิได้ยืนอุทธรณ์ ตอ่ ศาลปกครองสู งสุ ด คดีเป็ นทีสิ นสุ ด ขณะนีทีโอทีและ DPC อยูใ่ นระหว่าง
การเจรจาเพือ คํานวณค่าเชือมโยงโครงข่ายทีอาจจะมีการชําระต่อกันตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่า ผลของการเจรจาดังกล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี และไม่น่าจะมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
4)

กรณี ปรั บลดอัตราค่า ใช้เครื อ ข่า ยร่ วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (“กสท.”)

ตามทีกสท. ได้อนุ มตั ิให้ DPC ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที
เหลืออัตรานาทีละ 1.10 บาท เพือให้สอดคล้องกับอัตราค่าใช้บริ การทีลดตําลงเรือยๆ เป็ นเวลา 3 เดือนเริ มตังแต่
วันที 1 กรกฎาคม 2549 เป็ นต้นไปและ DPC ได้มี หนังสื อขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดื อน ซึ ง กสท. ได้
อนุ ม ตั ิเรื อยมาจนถึงวันที 31 มี นาคม 2550 โดยหลังจากนัน กสท. มิ ได้มีหนังสื อตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่
อย่างใด จนกระทัง ในวันที 24 มีนาคม 2551 กสท. ได้มี หนังสื อแจ้งให้ DPC ปรับอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมใน
อัตรานาที ละ 2.10 บาท ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2550 เป็ นต้นไป ในวันที 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงได้มีหนังสื อ
ขอให้ กสท. พิ จ ารณาทบทวนการปรั บ อัต ราค่ า ใช้ เครื อข่ า ยร่ ว ม โดยคํา นึ งถึ ง สภาวะการแข่ ง ขั น ของ
โทรศัพท์เคลือนทีในปัจจุบนั ทีมีอตั ราค่าใช้บริ การในตลาดทีตาํ กว่าอัตราค่า ใช้เครื อข่ายร่วมทีกาํ หนดมาก ซึ งทํา
ให้ DPC ไม่สามารถให้บริ การเครื อข่ายร่ วมกับผูป้ ระกอบการทีมาขอใช้บริ การได้ และในระหว่างรอการพิจารณา
DPC จะใช้อตั ราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีได้รับอนุม ตั ิและถือปฏิบตั ิมา
ซึ งต่อมาเมื อวันที 31 มี นาคม 2552 กสท.ได้มี หนังสื ออนุ ม ตั ิให้ DPC ใช้อตั ราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมในอัตรานาที ละ
1.10 บาท ในช่ วงวันที 1 มกราคม 2552 ถึ งวันที 31 มี นาคม 2552 นอกจากนี เมื อวันที 16 มิ ถุนายน 2552 DPC และ
บริ ษ ัทได้ทาํ สัญญาการให้ ใช้โครงข่ ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตั รา 1.10 บาทต่อ นาที และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติแล้ว
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รายงานทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
เมื อวันที 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ได้ยืนเสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ตามข้อ
พิพาทหมายเลขดําที 62/2553 เพือเรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนิ นการที 10 - 12
ซึ งเกิดจากการที DPC ปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมจากอัตรานาที ละ 2.10 บาท คงเหลื อ 1.10 บาท ในช่ วงระหว่าง
วัน ที 1 เมษายน 2550 - 31 ธั นวาคม 2551 เป็ นจํานวนเงิ นรวม 1,636 ล้านบาท พร้ อมเบี ยปรั บที คาํ นวณถึ งเดื อน
มี นาคม 2553 เป็ นจํานวน 364 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทังสิ น 2,000 ล้านบาท และเรี ยกเบี ยปรับในอัตราร้ อยละ 1.25
ต่อเดื อน นับแต่เดื อน เมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุ ม ัติการปรั บลดอัตราค่ าใช้
เครื อข่ายร่วมดังกล่าวจนถึงวันที 31 มีนาคม 2550 เท่านัน
เมื อวันที 12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิ พาทต่ อสถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ สํ านั กระงับข้อพิ พาท
ข้อพิพาทหมายเลขดําที 89/2554 เรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนินการที 12 ทีเกิด
จากการที DPC ปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมจากอัตรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลื อ 1.10 บาทในช่ วงระหว่างวันที
1 เมษายน 2552 - 15 มิ ถุ นายน 2552 เพิมเติ ม จํานวน 113 ล้านบาท พร้อมเบียปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของ
เงินต้นดังกล่าว นับตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2552 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิน
เมื อวันที 5 เมษายน 2562 DPC ได้รับแจ้งคําชี ขาดของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ลงวันที 28 มี นาคม 2562 ของข้อ
พิพาททังหมดข้างต้น โดยเสี ยงข้างมากวินิจฉัยว่าข้อตกลงเรื องผลประโยชน์ตอบแทนการให้บริ การเครื อข่ ายร่ วม
(Roaming) (อัตรา 2.10 บาท) ชอบด้วยกฎหมาย การปรับลดอัตราค่า Roaming เป็ นอํานาจและสิ ทธิ ของ กสท. ที จะ
อนุ ม ตั ิให้หรื อไม่ ก็ได้ จึงชีขาดให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนิ นการที 10 - 12 จํานวนเงิน
รวม 1,749 ล้านบาท และเบี ยปรั บจํานวน 364 ล้านบาท พร้อมเบี ยปรั บในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดื อนของเงิ นต้น
ดังกล่าว นับตังแต่เดือนเมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น
ต่อมาเมื อวันที 3 กรกฎาคม 2562 DPC ได้ยืนคําร้องขอเพิ กถอนคําชี ขาดดังกล่ าวต่ อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขดําที 1582/2562 ขอเพิกถอนคําชีขาดต่อไป
ขณะนี คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่าข้อพิพาท
ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อินโฟร์
สํ าหรับบริ
ปี สิษนัทสุ ดแอดวานซ์
วันที 31 ธันวาคม
2562 เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
5)

กรณี ความเสี ยหายเนื องจากไม่ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่า บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC
กับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”)

เมื อวัน ที 8 เมษายน 2554 กสท. ได้ยื นคําเสนอข้อพิ พาทหมายเลขดําที 32/2554 ต่ อสถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือเรี ยกร้องให้ DPC ชําระเงินจํานวน 33 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงิน ต้นดังกล่ าว รวมเป็ นจํา นวนเงิน ทังสิ น 35 ล้า นบาท โดย กสท. กล่าวอ้างว่า
DPC ผิดสั ญญาให้ ดาํ เนิ น การ เนื องจากสัญ ญาเช่ า ใช้บริ การวิ ทยุค มนาคมระบบเซลลูล่ า ระหว่าง DPC กับ
ผูใ้ ช้บริ การ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จํานวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรื อลายมื อชื อ เป็ น
เหตุให้ กสท. ได้รับความเสี ยหายเนื องจากไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้บริ การระหว่างประเทศได้ เมือเลขหมาย
ดังกล่าวมีการใช้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ กสท.
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กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ในวันที 30 กันยายน 2562 DPC ได้รับคําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ลงวัน ที 26 กันยายน 2562 วิ นิจฉั ยข้อ
พิพาทหมายเลขดําที 26/2557 และวันที 11 ตุลาคม 2562 DPC ได้รับคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที 10
ตุลาคม 2562 วินิจฉัยข้อพิพาทหมายเลขดําที 110/2555 โดยเสี ยงข้างมากให้ยกคําเสนอข้อพิพาททัง 2 ฉบับของ กสท.
วันที 17 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดี หมายเลขดําที 2754/2562 เพือเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในข้อ
พิพาทหมายเลขดําที 110/2555 ต่อศาลศาลปกครองกลาง
วันที 25 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดี หมายเลขดําที 2908/2562 เพือเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในข้อ
พิพาทหมายเลขดําที 26/2557 ต่อศาลศาลปกครองกลาง
ขณะนีท งั 2 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

เมื อวันที 28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการ ได้มี ค าํ วิ นิ จฉั ยชี ขาดให้ ยกคําขอของ กสท. โดยชี ขาดว่า
ข้อพิพาทในคดีน ี เป็ นเรื องพิ พาททางละเมิ ด มิ ได้เป็ นการกระทําอันเกิ ดจากการผิดสัญญาให้ ดาํ เนิ นการ ดังนั น
ข้อพิพาทในคดีน ี จึงไม่อยูใ่ นอํานาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า ผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่ าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่าง
มี นยั สําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั เนื องจาก DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาทีเกียวข้อง
ทุกประการแล้ว

เมื อวันที 6 กันยายน 2556 กสท. ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็ นคดีหมายเลขดําที 1767/2556 ขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

7)

6)

กรณี ส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (“กสท.”)

เมื อวันที 24 สิ งหาคม 2555 กสท.ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 110/2555 ต่อสถาบันอนุ ญ าโตตุลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท เพือเรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปี ดําเนินการที 10 - 14 จํานวน
รวม 183 ล้า นบาท พร้อมเบียปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้นดังกล่าว นับแต่ว นั พ้นกําหนดชําระ
เงินของปี ดําเนินงานในแต่ละปี จนกว่าจะชําระเสร็จสิน
ต่อมาเมื อวันที 1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 26/2557 ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท เพือเรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนินการที 15-16 จํานวนรวม
203 ล้านบาท และดอกเบี ยผิ ดนัดอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี พร้ อมเบี ยปรั บในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดื อนของเงินต้น
ดังกล่าว นับแต่วนั พ้นกําหนดชําระเงินของปี ดําเนิ นงานในแต่ละปี จนกว่าจะชําระเสร็จสิ น ซึ งจํานวนเงินดังกล่าว
กสท. คํานวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ได้รั บจากผูป้ ระกอบการ
รายอืนทังจํานวนตามอัตราร้อยละทีกาํ หนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นกิจการบริ การโทรศัพท์เคลือนทีโดยไม่ให้
นํารายจ่ายค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ถูกผูป้ ระกอบการรายอืนเรี ยกเก็บมาหักออก

รายงานทางการเงิน

ภาระผูกพันในหนังสื อคําประกันจากธนาคารกรณี สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ

ตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ด ํา เนิ น การ DPC มี ห น้า ที ส่ งมอบหนัง สื อ คํา ประกัน ของธนาคารให้ แก่ บริ ษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) เพือเป็ นหลักประกันการชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปี
ดําเนินงาน โดยจะได้รับคืนหนังสื อคําประกันฉบับของปี ดําเนิ นงานทีผา่ นมา
กสท. มิได้คืนหนังสื อคําประกันเงิ นประโยชน์ตอบแทนขันตําของปี ดําเนิ นงานที 10 - 14 รวมเป็ นจํานวนเงิน
ทังสิ น 2,606 ล้านบาท โดยอ้างว่า DPC ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณี การนําเงินค่าภาษี
สรรพสามิ ตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ ตอบแทนและกรณี รายได้จากค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ส่ วนลดค่าเชื อมโยงโครงข่าย และกรณี ปรับลดอัตราค่า Roaming ซึ งเป็ นข้อพิพาททีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ
เมื อ วัน ที 8 ตุล าคม 2555 DPC ได้เสนอข้อ พิ พ าทต่อสํ า นัก ระงับ ข้อ พิ พ าท สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการเป็ น
ข้อพิพาทหมายเลขดําที 120/2555 เพือให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมี คาํ วินิจฉัยชี ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสื อคําประกัน
ดังกล่าวให้แก่ DPC เนื องจาก DPC ได้ชาํ ระเงินผลประโยชน์ ตอบแทนขันตําในแต่ละปี ดําเนิ นงานครบถ้วน
และได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

เมื อ วัน ที 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมี ค าํ ชี ขาดให้ กสท. ส่ ง คื น หนั งสื อ คํา ประกัน พร้อ ม
ค่าธรรมเนียมธนาคารดังกล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมือวันที 15 กันยายน 2558 กสท. ได้ยืนคําร้องเป็ นคดีหมายเลข
ดําที 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

เมื อวัน ที  11 กัน ยายน 2558 กสท. ได้ยืน ฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีห มายเลขดํา ที 1651/2558 เพือ
เรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
กสท. ตังแต่วนั ที 16 กันยายน 2557 ถึงวันที 17 กรกฎาคม 2558 เพิมเติมเป็ นจํานวนเงินดังนี

ต่อมาเมือวันที 13 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพ ากษายกคําร้ องของ กสท. ที ขอเพิกถอนคําชี ขาดของ
คณะอนุญ าโตตุลาการคดี หมายเลขดํา ที 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคําชี ข าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการนัน
ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว คําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรม
อันดีของประชาชนแต่อย่างใด ดังนัน คําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการจึ งยังมีผลใช้บงั คับโดยสมบูรณ์ ทังนี
กสท. ได้ยนื อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุ ดแล้ว ขณะนี คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด

1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 6,521 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 4,991 ล้านบาท พร้อมดอกเบียใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,635 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี

โดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื อว่าผลของคดี ดงั กล่ าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี เนื องจาก DPC ได้ป ฏิบตั ิ
ถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการ ตามทีคณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยไว้แล้ว

เมื อวัน ที 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ได้ยืน ฟ้ องต่อ ศาลปกครองกลางเป็ นคดีห มายเลขดํา ที 741/2559 เพือ
เรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
กสท. ตังแต่วนั ที 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที 25 พฤศจิกายน 2558 เพิมเติมเป็ นจํานวนเงินดังนี

8)

กรณี การเรี ยกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว คราว

เมื อวัน ที 20 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํา กัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยืนฟ้ องสํานักงาน
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (“สํานัก งาน
กสทช.”), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”), บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด (“ทรู มูฟ”) และ DPC ต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดี
หมายเลขดํา ที  918/2558 เพื อ ให้ช ํา ระค่ าใช้ / ค่ าตอบแทนจากการใช้เครื องและอุ ปกรณ์ โ ทรคมนาคมและ
โครงข่ า ยโทรคมนาคมของ กสท. ช่ ว งระยะเวลาคุ ้ม ครองตามประกาศ กสทช. เรื อ ง มาตรการคุ ้ม ครอง
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว คราวในกรณีสิ นสุดการอนุญาต สัมปทานหรื อสัญญาการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ซึง
คํานวณตังแต่วนั ที 16 กันยายน 2556 ถึงวันที 15 กันยายน 2557 เป็ นจํานวนเงินดังนี
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 24,117 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 18,025 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 6,083 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
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1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 2,857 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 2,184 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 673 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 DPC ได้รับคําร้องขอแก้ไขคําขอท้ายฟ้ องของ กสท. ลงวันที 24 กันยายน 2562
จากศาลปกครองกลางโดยปรับจํานวนเงินทีเรี ยกร้อง ดังนี
คดี หมายเลขดําที 918/2558
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 5,109 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 3,651 ล้านบาท พร้อมดอกเบียใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,457 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี

รายงานประจำ�ปี 2562 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
บริปษระกอบงบการเงิ
ัท แอดวานซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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คดี หมายเลขดําที 1651/2558
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 4,169 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 2,946 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,223 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี

ในเรื องเดี ยวกันนี เมื อวันที 16 กันยายน 2559 กสทช. และสํ านักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“สํ า นั กงาน กสทช.”) ได้ยื นคําฟ้ องต่ อศาลปกครองกลางเป็ น
คดีหมายเลขดําที 1441/2559 ขอให้ DPC นําส่ งรายได้ช่วงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวันที 16 กันยายน
2556 ถึ งวันที 17 กรกฎาคม 2557 จํานวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี ยคํานวณถึ งวันที ฟ้ อง 52 ล้านบาท) พร้ อ ม
ดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ องจนกว่าจะนําส่ งรายได้พร้อมดอกผลและ
ดอกเบียเสร็จสิน

คดี หมายเลขดําที 741/2559
1) สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,858 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2) ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,336 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 522 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี

วัน ที 7 กัน ยายน 2561 สํา นัก งานมี ห นัง สื อแจ้ง มติข อง กสทช. ให้ DPC นําส่ งเงินรายได้จากการให้บริ การ
ในช่วงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทังหมดเป็ นจํานวนเงิน 869 ล้านบาท และเมือ กสทช. ได้เคยมี คาํ สังให้ DPC
นําส่งเงินรายได้ช่วงทีหนึงไปแล้ว จํานวน 628 ล้านบาท คงเหลือเงินทีตอ้ งนําส่ งในครังนี จํานวน 241 ล้านบาท
ซึ งในวัน ที 7 ธันวาคม 2561 DPC ยืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพือขอเพิกถอนมติก สทช. ดังกล่า วแล้ว

ขณะนี ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
เชื อว่า DPC ไม่มีหน้าทีตอ้ งชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที กสท. เรี ยกร้อง เนื องจาก DPC ได้ปฏิ บัติ ถูกต้องตามประกาศ กสทช. แล้วทุก ประการ
ดังนันผลของข้อพิ พ าทดังกล่ า วน่ า จะคลี คลายไปในทางที ดีและไม่น่ าจะมี ผลกระทบอย่า งมี นัยสําคัญ ต่ อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
9)

กรณี การฟ้ องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม (“กทค”) ที มีค าํ สังให้น ําส่ งรายได้จาก
การให้บริ การในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัว คราว

วัน ที 16 พฤศจิ ก ายน 2558 DPC ยืน ฟ้ อ งคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทัศ น์แ ละกิจ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที 1997/2558 เรื อง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํ ส่ ง
รายได้ช่ วงมาตรการคุ ม้ ครองผู้ใช้บริ การ เนื องจากสํานักงานกสทช. เรี ยกร้ องให้ DPC นําส่ งเงิ นรายได้จากการ
ให้บริ การในช่ ว งมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ ระหว่างวัน ที 16 กันยายน 2556 ถึ ง วันที 17 กรกฎาคม 2557
จํานวน 628 ล้านบาท

รายงานทางการเงิน

โดยผูบ้ ริ ห ารพิจ ารณาว่า DPC ได้ป ฏิบ ตั ิ ตามประกาศ เรื อง มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ ก ารเป็ นการชัวคราว
ในกรณี สิ นสุ ดการอนุ ญาต สัมปทาน หรื อสัญญาการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที พ.ศ. 2556 ซึ งกําหนดให้ DPC
ต้องนําส่ งเงิ นรายได้หลังหักรายจ่ายให้แก่ส ํานักงานกสทช. เนืองจากในช่ วงระยะเวลาดังกล่าว DPC มี รายจ่าย
มากกว่ารายได้จากการให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การ DPC จึงไม่มีรายได้คงเหลือทีจะนําส่งให้แก่ กสทช. ตามทีประกาศ
ดังกล่าวกําหนดไว้
ขณะนี คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
10) กรณี การนําเครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลู ล่ า (“สั ญ ญาอนุ ญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC ไปให้ ผู ้
ให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีรายอืนใช้ร่วม
เมื อวันที 30 มิ ถุนายน 2559 กสท. ได้ยืนข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาล
ยุติ ธรรม เป็ นข้ อพิ พ าทหมายเลขดําที 57/2559 เพื อให้ มี ค ําชี ขาดให้ DPC ทํา การรื อถอนเครื องและอุ ป กรณ์
โทรคมนาคมทีมีไว้ใช้สําหรับให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz รวมทังเครื อง หรื ออุปกรณ์ โทร
คมอืนๆ ของ บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) และเครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที มีไว้ใช้
สําหรั บให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ย่านความถี 900 MHz หรื อย่านความถี อืนรวมทังเครื อง หรื ออุปกรณ์ โทรคม
อืนๆ ของ บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ทีตดิ ตังบนสถานี ฐาน จํานวน 97 แห่ ง
ตามสัญญาให้ดาํ เนินการฯ ของ DPC โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท.
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อินโฟร์
สํ าหรับบริ
ปี สิษนัทสุ ดแอดวานซ์
วันที 31 ธันวาคม
2562 เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยหาก DPC ไม่ ยอมรื อถอนไม่ ว่ากรณี ใด ขอให้ DPC ชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ กสท. เป็ นเงิ นเดื อนละ 4.84 ล้านบาท
พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสี ยหายที DPC ค้างชําระ กสท. นับถัดจากวันยืนคําเสนอข้อพิพาทเป็ นต้นไป
จนกว่าจะรื อถอนเครื องและอุปกรณ์ เสร็ จสิ น และค่าเสี ยหายจากการยินยอมให้ บริ ษัท และ AWN ใช้ทรัพย์สินที
กสท. เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ จํานวน 97 สถานี ฐาน ตังแต่เดือนมกราคม 2556 จนถึงเดือนมิ ถุนายน 2559 รวมเป็ น
ค่าเสี ยหาย 175.19 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิ น และห้ ามมิให้ DPC นําเครื องและอุปกรณ์
โทรคมนาคม รวมทั งโครงสร้ างพื นฐานโทรคมอื นๆ ตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด ําเนิ น การฯ ไปให้ ผู้ให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีรายอืนใช้ร่วม เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจาก กสท. เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขณะนี ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยูใ่ นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่า DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามข้ อสั ญ ญาที เกี ยวข้องทุ ก ประการแล้ ว ดังนั นผลของคดี ด ังกล่ าว ไม่ น่ าจะมี ผลกระทบอย่างมี นั ยสํ าคัญ
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
11) กรณี การส่ งมอบเครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมตามสั ญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการให้บริ การวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC
เมื อวันที 28 มีนาคม 2561 DPC ได้รับคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 6/2561 ลงวันที 31 มกราคม 2561 ที กสท. ได้
ยืนข้อพิ พาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เรี ยกร้องให้ DPC ส่ งมอบ
เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุ ญาตฯ เช่น เสาอากาศ ตูค้ อนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้ า ระบบคงสิ ทธิ
เลขหมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสี ยโอกาสจากการใช้อุปกรณ์ ดังกล่ าว รวม 13,431 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน หรื อชําระเป็ นเงินในจํานวนเดียวกันแทนการส่ งมอบเครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคม
ดังกล่าว
ขณะนี ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในขันตอนของอนุ ญาโตตุลาการ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเชื อว่า DPC ได้ปฏิ บัติถู กต้อง
ตามข้อสั ญญาที เกี ยวข้องทุ กประการแล้ว ดังนั นผลของคดี ดังกล่ าวไม่ น่าจะมี ผลกระทบอย่างมี นั ยสํ าคัญต่ อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
12) กรณี การส่ งมอบเสาโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ตามสัญ ญาอนุ ญาตให้ ด ําเนิ นการให้ บริ การวิ ทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC
วันที 15 กรกฎาคม 2557 DPC ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาท เลขที 49/2557 ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ สํานักระงับ
ข้อพิ พาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมี คาํ ชี ขาดว่า เสาติดตังสายอากาศจํานวน 152 ต้น
และ 115 ตูค้ อนเทนเนอร์ ที DPC โอนให้แก่ กสท. ไม่ใช่ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ที DPC มีหน้าทีตอ้ ง
ส่ งมอบให้แก่ กสท. ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการฯ และขอคืนเงินส่ วนแบ่งรายได้จากค่าเช่าใช้เสาจํานวน
2 ล้านบาท
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
เมื อวันที 14 พฤศจิกายน 2561 DPC ได้รับคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 76/2561 ลงวันที 31 ตุลาคม 2561 ที กสท.
ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือให้มีคาํ ชี ขาด
ให้ DPC ส่ งมอบเสาโทรคมนาคม (Tower) จํานวน 155 ต้น โดยหาก DPC ไม่สามารถส่ งมอบได้ให้ DPC ชําระ
ค่าเสี ยหายเป็ นเงิ นจํานวน 72 ล้านบาท และค่าเสี ยโอกาสทางธุ รกิจสําหรั บการใช้เสา และการใช้ตคู ้ อนเทนเนอร์
รวมดอกเบียแล้วเป็ นเงิน 284 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามลําดับ รวมเป็ นเงินทังสิ น 501 ล้านบาท
ขณะนี ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยูใ่ นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่า DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามข้อสัญญาทีเกีย วข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของคดีดงั กล่าวไม่ น่า จะมี ผลกระทบอย่างมี นยั สําคัญ ต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”)
1) กรณี ติดตังหรื อเชื อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานที บริ ษทั ดิจิตอล
โฟน จํากัด (“DPC”) ส่ งมอบกรรมสิ ทธิ ให้แก่ บริ ษทั กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“CAT”) ตามสัญญา
ให้ดาํ เนินการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับ DPC (“สัญญาอนุญาตฯ”)
เมื อวันที 30 มิ ถุนายน 2559 กสท. ได้ยืนฟ้ อง AWN ต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดีดาํ ที 1039/2559 เพือให้รื อถอน
เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไว้ใช้สาํ หรับให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรื อ
เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของ AWN ที ติดตังบนสถานี ฐาน จํานวน 67 แห่ ง ตามสัญ ญาอนุ ญ าตให้
ดําเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท. ดังนัน กสท. จึงเรี ยกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสี ยหาย
จากการใช้ ทรัพย์สิ นที กสท. อ้างเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ ตังแต่เดื อนมกราคม 2556 จนถึงเดื อนมิ ถุ นายน 2559
จํา นวน 57.53 ล้า นบาท พร้ อ มดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นั บจากวันถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระ
ค่าเสี ยหายเสร็ จสิ น และค่าเสี ยหายเดื อนละ 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่า เสี ยหายทีคา้ งชําระ
ให้แก่ กสท.ในแต่ล ะเดื อน จนกว่า จะดําเนิ น การรื อถอนอุปกรณ์ ดังกล่าวออกเสร็ จสิ น และห้า มมิ ใ ห้ AWN
นําเครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรื อเครื อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ มาติดตังหรื อเชื อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการฯ
ระหว่าง กสท. กับ DPC เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กสท. เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
วันที 19 มี น าคม 2561 ศาลปกครองกลางมี คาํ สังให้โอนคดี น ี ไปศาลแพ่งข้อพิ พาทหมายเลขดํา ที 1680/2561
โดยขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนของการพิจารณาของศาลแพ่ง
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่า AWN ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของ
คดีดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ
ษัท แอดวานซ์
อินโฟร์
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

2) กรณี เรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริ การระบบสื อสัญญาณในอาคารและค่าร่ วมใช้
ไฟฟ้ าในทรั พย์สิ นตามสั ญญาอนุ ญ าตให้ ด ําเนิ นการ ระหว่าง บริ ษัท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จํากัด
(มหาชน) (“AIS”) และ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”)
เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2560 AWN ได้รับคําฟ้ องศาลแพ่ง คดีหมายเลขดําที 454/2560 ลงวันที 31 มกราคม 2560
ของทีโอที โดยเรี ยกร้องให้ AWN ชําระค่า ใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริ การระบบสื อสัญญาณใน
อาคารและค่าร่ วมใช้ไฟฟ้ า ซึ ง AWN ใช้ประโยชน์จากทรัพ ย์สิ นดังกล่าว ตังแต่ว นั ที 1 ตุลาคม 2558 ถึ งวันที
30 มิถุนายน 2559 จํานวน 559.62 ล้านบาท และดอกเบียคํานวณจนถึงวันทีฟ้องคดี จํานวน 15.87 ล้านบาท รวม
เงินต้นและดอกเบียจํานวน 575.48 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจํานวน 559.62 ล้านบาท
นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จ
วันที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลแพ่งมีคาํ พิพากษาให้ AWN ชําระค่าใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมค่าบริ การ
ระบบสื อสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใช้ไฟฟ้าพร้อมดอกเบี ยให้แก่ทีโอที
วันที 19 พฤศจิกายน 2561 AWN ได้ยนื อุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลแพ่งทีศาลอุทธรณ์
ต่อมาเมือวันที 25 กันยายน 2562 ทีโอทีและ AWN ได้ทาํ สัญญาระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดย AWN ชําระค่าใช้เครื อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมพร้อมดอกเบียให้แก่ทีโอทีตามคําพิพากษาของศาลแพ่ง
เมื อวันที 2 ตุลาคม 2562 AWN ได้ยนื คําร้องขอถอนอุทธรณ์ทีศาลอุทธรณ์ โดยที โอทีไม่ คดั ค้านการขอถอนอุทธรณ์
ซึ งจะเป็ นผลให้คดีน ีเป็ นอันสิ นสุ ดลง โดยขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นขันตอนของการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เงินปันผล
ในการประชุ มคณะกรรมการเมือวันที 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ในอัตราหุ น้ ละ 7.34 บาท ซึ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 3.78 บาท ในการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลเมือวันที 3 กันยายน 2562 ทังนีการเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
42. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 6 กุมภาพันธ์ 2563
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คำ�อธิบายบทวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหารประจำ�ปี 2562
ภาพรวมโดยสรุป
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ขยายตัว
ท่ามกลางการแข่งขัน

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สู่ฐานผู้ใช้บริการในระดับ 1 ล้านราย

สร้างการเติบโตในธุรกิจ
บริการดิจิตอล

ในปีทผี่ ่านมา แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวและมีการแข่งขัน
ที่สูงในตลาด รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงเติบโตที่
ร้อยละ 4.2 มาอยู่ที่ 130,062 ล้านบาท เป็นผลจากการเติบโต
ของจ�ำนวนผู้ ใช้บริการร้อยละ 2 และการเติบโตของรายได้เฉลี่ย
ต่อหัว (ARPU) ร้อยละ 2 โดยภาพรวมของปีนมี้ กี ารแข่งขันปรับ
ตัวดีขึ้นจากปีกอ่ นหน้า จากการยกเลิกแพ็กเกจแบบใช้งานดาต้า
ไม่จ�ำกัดด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-Speed Unlimited Data)
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ผู้ ให้บริการต่างออก
แพ็กเกจดังกล่าวในระบบเติมเงินและยังคงมีให้บริการอย่างต่อ
เนื่องจนถึงต้นปี 2563 ด้วยผลของแพ็กเกจแบบใช้งานดาต้าไม่
จ�ำกัด ประกอบกับแนวโน้มลูกค้าระบบเติมเงินย้ายการใช้งาน
ไประบบรายเดือนส่งผลให้ปริมาณการใช้งานดาต้า 4G เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17 เป็น 12.7 กิกะไบต์/เลขหมายทีใ่ ช้ดาต้า/เดือน ในขณะ
ที่สัดส่วนผู้ ใช้เครื่องโทรศัพท์ 4G เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์เอไอเอสไฟเบอร์
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมายผู้ ใช้บริการ 1 ล้านราย
ในปี 2562 โดยส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงจ�ำนวนผู้ ใช้บริการ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ซึ่งเป็นผลจากแพ็กเกจอิน
เทอร์เน็ตบ้านทีม่ รี าคาจูงใจ และเสริมด้วยการเน้นการตลาดและ
การขายกับฐานลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส โดยรวม
ธุรกิจนี้มีรายได้ปี 2562 อยู่ที่ 5,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
29 เทียบกับปีกอ่ น คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากการให้บริการ
ทัง้ นี้ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตได้เริ่มสร้างผลก�ำไรสุทธิในปีนี้เป็นปีแรก

มุง่ มัน่ ขยายธุรกิจบริการดิจิตอลด้วยการสร้างฐานลูกค้าทัง้ จาก
กลุม่ ลูกค้าทัว่ ไป และลูกค้าองค์กร โดย AIS PLAY บริการวิดโี อ
คอนเทนต์เติบโตจากการสร้างการรับรู้ ในแบรนด์ และสามารถ
เพิ่มผูร้ บั ชมประจ�ำต่อเดือนสูงกว่า 2 ล้านรายในปี 2562 ส�ำหรับ
ธุรกิจให้บริการลูกค้าองค์กร เช่น การให้บริการดาต้าแก่ลูกค้า
องค์กร (EDS) , ดาตาเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ (data center
& cloud) รวมถึงการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีก่ บั ลูกค้าองค์กร
มีสดั ส่วนร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการหลัก และเติบโต
ใกล้เคียงคาดการณ์ จากความต้องการของตลาดที่สูงขึ้นและ
แบรนด์ที่แข็งแกร่งของเอไอเอสและซีเอสแอล
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ผลการด�ำเนินงานปี 2562 เป็นไปตามที่คาดการณ์ โดยรายได้
จากบริการ เท่ากับ 140,454 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.3 ใกล้
เคียงคาดการณ์ทใี่ ห้ ไว้ EBITDA เท่ากับ 78,463 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 6.3 จากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ในขณะที่อัตรา
EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 42.8 ซึ่งใกล้เคียงกับคาดการณ์
ด้านก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 31,051 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.6 และงบ
ลงทุนรวมทัง้ ปีเท่ากับ 20,000 ล้านบาท เทียบกับคาดการณ์งบ
ลงทุนที่วางแผนจะใช้ที่ 20,000 – 25,000 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2563 เอไอเอสยังคงมุ่งรักษาความเป็นผู้น�ำในธุรกิจ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ โดยเน้นคุณภาพของโครงข่ายทีโ่ ดดเด่น การ
ตอบสนองต่อการแข่งขันในด้านราคา และการดูแลลูกค้า เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ส�ำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน เอไอ
เอสไฟเบอร์วางเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าจากผู้ใช้บริการ
ของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้านธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร
และบริการดิจิตอลยังคงขยายฐานผู้ ใช้บริการพร้อมการขยาย
พันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป้าหมายทางผลการ
ด�ำเนินงานและทางการเงินประจ�ำปี 2563 จะขึ้นอยูก่ บั การประมูล
คลืน่ ความถีซ่ ง่ึ จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนัน้
เอไอเอสจะประกาศคาดการณ์ทางการเงินส�ำหรับปี 2563 อย่าง
เป็นทางการหลังจากการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว
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เหตุการณ์สำ�คัญในปี 2562
1. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เอไอเอสได้เริ่มใช้มาตรฐาน
บัญชีฉบับที่ 15 (TFRS 15) เกี่ยวกับรายได้จากสัญญากับ
ลูกค้า โดยเฉพาะการขายโทรศัพท์มือถือที่ติดสัญญาบริการ
ในระบบรายเดือน โดยมีการจัดสรรรายได้ ใหม่ระหว่างรายได้
ค่าเครื่องโทรศัพท์และรายได้การให้บริการ รวมถึงต้นทุนการ
ตลาด ในขณะที่ส่วนลดค่าเครื่องจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์รอ
ตัดจ�ำหน่ายตามสัญญาและมีการตัดจ�ำหน่ายโดยทยอยหัก
ออกจากรายได้ตามอายุของสัญญาบริการกับลูกค้า ทัง้ นี้ เพื่อ
ทีจ่ ะสามารถเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับปี 2561 เอกสาร
ชุดนี้จึงจัดท�ำบนงบการเงินตามมาตรฐานเดิมที่ยังไม่ได้ปรับใช้
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 15
2. ในเดือนมิถนุ ายน 2562 เอไอเอสได้รบั การจัดสรรคลืน่ ความถี่
700 เมกะเฮิรตซ์ จ�ำนวน 2x10 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจะใช้ ใบอนุญาต
ดังกล่าวได้ประมาณไตรมาส 4/2563
3. ในไตรมาส 3/2562 เอไอเอสได้เข้าท�ำสัญญาระงับข้อพิพาท
กับทีโอทีเกี่ยวกับเสาและการอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยการท�ำ
ข้อตกลงในครั้งนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายสุทธิ (หลังหักรายได้)
จากการเช่าเสาโทรคมนาคมประมาณ 100 ล้านบาทต่อเดือน
พร้อมกับยุติการเช่าอุปกรณ์ ในไตรมาส 3/2562 ท�ำให้เกิดค่า
ใช้จ่ายรายการพิเศษ 121 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกัน

มาตรฐานบัญชีใหม่ปี 2563: ตั้งเต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เอ
ไอเอสได้เริ่มใช้มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 และ 16 TFRS 9 และ 16
มาตรฐานบัญชี ไทยฉบับที่ 9 (TFRS9): เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานก�ำหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการ
เงินและการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน เพื่อกันส�ำรองเผือ่
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานบัญชี ไทยฉบับที่ 16 (TFRS16): สัญญาเช่า
ค่าเช่าจากการด�ำเนินงานจะถูกรับรู้เป็น “สินทรัพย์สิทธิการ
ใช้” และ “หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า” โดยจะมีผลกับสัญญาเช่าระยะ
ยาว เช่น สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม การเช่าพื้นที่, อาคารและ
ส�ำนักงาน, และการโรมมิ่งคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ โดยรายการ
ทางการเงินที่ส�ำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
1. หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า จะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าคง
เหลือทีต่ อ้ งช�ำระตามสัญญาเช่าโดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ โดย
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจะลดลงเมือ่ มีการช�ำระค่าเช่าตลอดสัญญา
2. สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ จะถูกบันทึกภายใต้รายการ ‘สินทรัพย์’
(ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์) ในจ�ำนวนเดียวกับหนีส้ นิ ตามสัญญา
เช่าและจะถูกตัดค่าเสื่อมตามระยะสัญญาโดยใช้วิธีเส้นตรง
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กรรมการและผู้บริหาร

สภาวะตลาดและการแข่งขัน

สรุปผลการดำ�เนินงานในปี 2562

ในภาพรวม ตลาดโทรศัพท์เคลือ่ นในปี 2562 มีการแข่งขันทีป่ รับ
ตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า จากการปรับราคาแพ็คเกจในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2562 ทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน อย่างไร
ก็ตาม ตลาดมีการน�ำเสนอแพ็กเกจแบบใช้งานดาต้าไม่จำ� กัดด้วย
ความเร็วคงที่ให้กับลูกค้าระบบเติมเงินอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง
ของปี 2562 ในขณะทีร่ ะบบรายเดือน ผู้ให้บริการยังคงใช้สว่ นลด
ค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญ เพื่อดึงดูดลูกค้า
ที่ต้องการซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือและผูกแพ็กเกจรายเดือน

จ�ำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.1 เทียบกับปีกอ่ น เป็น 42 ล้านราย โดยมีการเติบโตมาจาก
ลูกค้าระบบรายเดือนซึง่ มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 918,000 ราย
ซึง่ เป็นผลจากการใช้แคมเปญส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์และการ
โอนย้ายของผู้ใช้บริการจากระบบเติมเงินไปใช้งานระบบรายเดือน
ในขณะที่ผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินมีจ�ำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน
หน้า ท�ำให้สดั ส่วนของเลขหมายระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 20 ของจ�ำนวนผู้ ใช้บริการทั้งหมด เป็นร้อยละ 22 ในปี 2562
ส�ำหรับรายได้เฉลี่ยต่อหัว หรือ ARPU ของระบบรายเดือนปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 572 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เทียบกับปี
ก่อน ส่วน ARPU ของระบบเติมเงินลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับ
ปีก่อนมาอยู่ที่ 173 บาท ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาใน
ระบบเติมเงิน อย่างไรก็ตาม ARPU เฉลี่ยทั้งฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ
2.0 เทียบกับปีก่อนเป็น 260 บาท ณ สิ้นปี 2562

ส�ำหรับตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงมีการแข่งขันทีร่ นุ แรง
ทั้งด้านราคาและการแย่งชิงลูกค้าใหม่ ผู้ ให้บริการยังคงเสนอ
ส่วนลดครึ่งราคาเพื่อป้องกันการย้ายออกของลูกค้าเก่า รวมถึง
เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ และนอกจากกลยุทธ์ทางด้านราคาแล้ว ผู้ให้
บริการยังใช้กลยุทธ์การน�ำเสนอแพ็กเกจไฟเบอร์ทคี่ วามเร็วสูง
ขึ้นด้วยระดับราคาเดิม เช่น ระดับราคาเฉลีย่ ประมาณ 600 บาท/
เดือน แต่ให้ความเร็วเพิ่มขึ้น 2 เท่าเป็น 200 เมกะบิตต่อวินาที
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ส�ำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน เอไอเอสไฟเบอร์มีฐานลูกค้า
ทัง้ สิ้น 1 ล้านราย ณ สิ้นปี 2562 เติบโตร้อยละ 42 จากปีกอ่ นหน้า
หรือมีจำ� นวนผู้ใช้บริการเพิ่มสุทธิ 307,100 ราย อย่างไรก็ตาม
จากการแข่งขันด้านราคาส่งผลให้ ARPU ลดลงร้อยละ 7.2
มาอยู่ที่ 533 บาท
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จำ�นวนผู้ ใช้บริการ

กรรมการและผู้บริหาร

ธุรกิจมือถือ
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ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562

%YoY

%QoQ

VOU (กิกะไบต์/หมายเลขที่ ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)

ระบบรายเดือน

8,189,900

9,001,700

9,107,400

11%

1.2%

ระบบรายเดือน

14.0

16.2

16.6

19%

2.5%

ระบบเติมเงิน

32,979,300

32,556,400

32,906,400

-0.2%

1.1%

ระบบเติมเงิน

9.8

10.5

11.1

13%

5.7%

รวมจำ�นวนผู้ ใช้บริการ

41,169,200

41,558,100

42,013,800

2.1%

1.1%

เฉลี่ย

10.9

12.1

12.7

17%

5.0%

59%

69%

71%

-

-

จำ�นวนผู้ ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

อัตราการใช้เครื่องโทรศัพท์

ระบบรายเดือน

175,200

208,200

105,700

-40%

-49%

โทรศัพท์มือถือ 4G

ระบบเติมเงิน

347,000

-114,500

350,000

0.9%

406%

รวมจำ�นวนผู้ ใช้บริการ

522,200

93,700

455,700

-13%

386%

ระบบรายเดือน

571

569

572

0.1%

0.4%

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ระบบเติมเงิน

176

179

173

-1.7%

-3.2%

จำ�นวนผู้ ใช้บริการ

เฉลี่ย

255

263

260

2.0%

-1.1%

ระบบรายเดือน (TFRS 15)

-

531

537

-

1.1%

ระบบเติมเงิน (TFRS 15)

-

179

173

-

-3.2%

เฉลี่ย (TFRS 15)

-

254

252

-

-0.9%

ระบบรายเดือน

244

225

212

-13%

-5.8%

ระบบเติมเงิน

121

82

92

-24%

12%

เฉลี่ย

145

113

118

-19%

4.4%

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)
ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562

%YoY

%QoQ

730,500

937,000

1,037,600

42%

11%

จำ�นวนผู้ ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

53,800

81,600

100,600

87%

23%

ARPU (บาท/ราย/เดือน)

574

549

533

-7.2%

-2.8%

MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน)
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ด้วยการขยายโครงข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน 4G และการขยาย
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งผลให้ตน้ ทุนการให้บริการของ

214

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

สรุปงบการเงินประจำ�ปี 2562
(ไม่รวมผลจาก TFRS 15)

สรุปผลประกอบการไตรมาส 4/2562
รายได้รวมของไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 49,464 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 11 เทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เทียบกับ
ไตรมาสก่อน จากการเติบโตของรายได้จากขายซิมและอุปกรณ์
ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 36 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 85 เทียบกับ
ไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 10,449 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการวาง
จ�ำหน่ายของไอโฟนรุ่นใหม่ในไตรมาส 4/2562 รายได้จากการ
ให้บริการส�ำหรับไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 35,571 ล้านบาท
เติบโตร้อยละ 5.6 เทียบกับปีก่อนจากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
และธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการ
ให้บริการทรงตัวเทียบกับไตรมาสก่อน เป็นผลจากรายได้ตอ่ หัว
หรือ ARPU ของระบบเติมเงินซึ่งถูกกดดันจากแพ็กเกจแบบใช้
งานได้ ไม่จ�ำกัดด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-Speed Unlimited
data) แม้ว่าจะมีจ�ำนวนผู้ ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 455,700 ราย

กรรมการและผู้บริหาร

ไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 20,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่
ร้อยละ 1.8 เทียบกับปีกอ่ น และทรงตัวเมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อน
โดยส่วนหนึ่งได้รับผลบวกจากค่าเช่าที่ลดลงหลังการตกลงยุติ
ข้อพิพาทกับทีโอที ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่
8,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 22 เทียบกับไตรมาสก่อน เป็นผลจากการเสริมภาพ
ลักษณ์ของแบรนด์ การให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือและ
กิจกรรมทางการตลาดตามช่วงฤดูกาล
โดยสรุปในไตรมาส 4 มีกำ� ไรก่อนภาษีและค่าเสือ่ ม หรือ EBITDA
เท่ากับ 19,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เทียบกับปีก่อน แต่
ลดลงร้อยละ 8.7 เทียบกับไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นอัตราก�ำไร
EBITDA margin ที่ร้อยละ 39 และมีก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 7,032 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เทียบกับปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 19
เทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลจากการบันทึกค่าเช่าเสาที่ลด
ลงในไตรมาสที่ 3/2562

สัดสวนรายไดและการเติบโตของรายไดแบงตามประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

สัดสวนรายได

การเติบโตของรายได

ธุรกิจ
โทรศัพทเคลื่อนที่

71%

+4.2%

การขาย
เคร�่องมือถือ
และซิม

16%

+14%

คาเชื่อมโยงเคร�อขาย(IC)
และรายไดจากการ
เปนพันธมิตรกับทีโอที

7%

+28%

ธุรกิจอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง

3%

+29%

ธุรกิจลูกคาองคกร
และอื่นๆ

3%

+11%
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รายได้
ในปี 2562 เอไอเอสสร้างรายได้รวมอยู่ที่ 183,432 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมือ่ เทียบกับปืกอ่ น ตามการเติบโตของธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลัก รวมถึงธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึง่ เติบโตสูง ส�ำหรับธุรกิจบริการลูกค้า
องค์กรซึ่งอยู่ในหมวดรายได้อื่นๆ ซึ่งในปี 2562 มีการเติบโตใน
ระดับสูงจากการเพิ่มขึ้นของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ใช้บริการ
รายได้จากการให้บริการหลัก (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและ
รายได้จากการเป็นพัธมิตรกับทีโอที) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 อยู่ที่
140,454 ล้านบาท โดยเป็นไปตามคาดการณ์ การเติบโตของ
รายได้มาจากจ�ำนวนลูกค้าทีเ่ พิ่มขึ้นทัง้ จากลูกค้าระบบรายเดือน
และอินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง
• รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เท่ากับ 130,062 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เทียบกับปีกอ่ น จากการเติบโตของลูกค้าระบบ
รายเดือนและรายได้เฉลีย่ ต่อหัว (APPU) ทีเ่ พิ่มขึ้นจากการปรับ
ราคาแพ็กเกจในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 และถึงแม้การแข่งขันใน
ตลาดระบบเติมเงินจะรุนแรงขึ้นในครึ่งปีหลัง แต่ ARPU เฉลีย่ ยัง
คงปรับเพิ่มจาก 254 บาท เป็น 259 บาท ณ สิ้นปี 2562
• รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยู่ที่ 5,722 ล้าน
บาท เติบโตร้อยละ 29 เทียบกับปีก่อน โดยในปี 2562 เอไอเอส
ไฟเบอร์ ได้บรรลุเป้าฐานลูกค้า 1 ล้านราย โดยมีลูกค้าเพิ่มขึ้น
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307,100 ราย จากความมุง่ มัน่ พัฒนาโครงข่ายและบริการหลัง
การขายอย่างต่อเนื่องด้วยระดับราคาที่แข่งขันได้ อีกทั้งยังใช้
กลยุทธ์เน้นการขายกับฐานลูกค้าโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องเอไอเอส
ด้วยการน�ำเสนอแพคเกจรวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์
เคลื่อนที่ และคอนเทนท์
• รายได้การให้บริการอื่นๆ ซึ่งรวมรายได้รายได้การให้บริการ
ดาต้าแก่ลูกค้าองค์กร (EDS) และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11
เป็น 4,670 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการดาต้าแก่
ลูกค้าองค์กร (EDS) , ดาตาเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ (data
center & cloud)
รายได้คา่ เชือ่ มโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพันธมิตร
กับทีโอทีอยู่ที่ 13,557 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับ
ปีกอ่ น เป็นผลมาจากการตกลงเป็นพันธมิตรกับทีโอที โดยเอไอ
เอสมีการบันทึกรายได้ค่าบริการพื้นที่และบ�ำรุงรักษา ทั้งนี้ ราย
ได้ส่วนนี้ถูกชดเชยด้วยค่าเช่าเสาซึ่งบันทึกอยู่ภายใต้ ‘ต้นทุน
การให้บริการ’
รายได้การขายเครื่องมือถือและซิม อยู่ที่ 29,422 ล้านบาทเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากแคมเปญ
การให้ส่วนลดเครื่องมือถือที่ยังมีต่อเนื่องและการวางจ�ำหน่าย
ของไอโฟน 11
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ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในปี 2562 ต้นทุนการให้บริการอยู่ที่ 81,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.2 เทียบกับปีก่อน จากการขยายโครงข่าย
• ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อยู่ที่ 5,792 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 1.2 เทียบกับปีก่อน ตามรายได้จากการให้บริการที่
เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้การให้บริการอยู่ที่
ร้อยละ 4.1 ของรายได้จากการให้บริการหลัก เทียบกับร้อยละ
4.3 ในปี 2561
• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย เท่ากับ 36,598 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เนื่องจากการลงทุนในโครงข่าย 4G, การ
ขยายอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการได้
มาซึ่งคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงเดือนกันยายน
ปี 2561
• ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการเป็นพันธมิตรกับทีโอที
(หลังหักรายรับค่าเช่าจากทีโอที) อยู่ที่ 19,073 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 5.5 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า มาจากการลดลงของค่าเช่า
หลังการยุติข้อพิพาทกับทีโอที
• ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ ซึ่งมาจากต้นทุนคอนเทนต์วิดีโอ
ค่าคอมมิชชั่นระบบเติมเงิน และต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่าย อยู่
ที่ 9,699ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.9 เทียบกับปีก่อน โดยส่วน
ใหญ่มาจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ลดลง
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 30,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้าโดยสาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้
จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
• ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที่ 11,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
19 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากการเสริมภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ และการให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือ
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่ที่ 19,205 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เทียบกับปีกอ่ น มาจากการบันทึกรายการ
พิเศษเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพนักงานจากการส�ำรองเงินชดเชย
ตามกฎหมายเมื่อไตรมาสสอง และค่าใช้จ่ายส�ำหรับพนักงาน
ในไตรมาสที่ 4
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ อยู่ที่ 308 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก
119 ล้านบาทในก่อน เป็นผลมาจากอัตราแลกเปลีย่ นทีผ่ นั ผวน
โดยเป็นก�ำไรทีบ่ นั ทึกตามการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
ของตลาด ทัง้ นี้ บริษทั มีการท�ำสัญญาป้องกันความเสีย่ งส�ำหรับ
หนี้ในสกุลเงินต่างประเทศเต็มจ�ำนวน
ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 4,777ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 จาก
ปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการช�ำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยโดย
ประมาณ 15,000 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2562 หนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยลดลงจาก 109,128 ล้านบาท เป็น 94,128 ล้านบาท
บริษัทยังคงมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยคงที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี
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ก�ำไร
ในปี 2562 เอไอเอสมี EBITDA เท่ากับ 78,463 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 6.3 เทียบกับปีก่อน จากผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นทั้ง
รายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับต้นทุนที่ลดลง
จากการยุติข้อพิพาทกับทีโอที ส่งผลให้อัตราก�ำไร EBITDA
margin อยู่ที่ร้อยละ 42.8 ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ ก�ำไรสุทธิ
อยู่ที่ 31,051ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.6 เทียบกับปีก่อน
ฐานะการเงิน (รวมผลจาก TFRS 15)
ณ 31 ธันวาคม 2562 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 289,669
ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.3 เทียบกับปีก่อน จากการ
ตัดจ�ำหน่ายใบอนุญาตคลืน่ ความถี่ ชดเชยด้วยเงินสดทีเ่ พิ่มขึ้น
จาก 9,067 ล้านบาทเป็น 19,637 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 ซึง่ เป็น
เงินสดจากการด�ำเนินงาน ส�ำหรับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562
เท่ากับ 4,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปีก่อน จากการ
ส�ำรองสินค้าคงเหลือโทรศัพท์เคลื่อนที่มียอดขายเพิ่มขึ้น โดย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 51 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อน
และลูกหนี้สุทธิเท่ากับ 16,277 ล้านบาท คงที่เมื่อกับปีก่อน โดย
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ พิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 35 วันเป็น 36 วัน ทัง้ นี้ ค่า
เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับปี 2562 เท่ากับ 1,765 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน ตามการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ต
บ้านและลูกค้าระบบรายเดือนที่มากขึ้น
หนีส้ นิ รวม ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 220,075 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 5.4 เทียบกับปีก่อน ตามการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวที่
ลดลงร้อยละ 25 อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้การค้าอยู่ที่ 22,037
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน ตามสินเชื่อจากคู่ค้า
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(Vendor Financing) จากการขยายโครงข่าย ส่งผลให้ระยะ
เวลาช�ำระหนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 58 วัน มาอยู่ที่ 65 วัน โดย
เอไอเอสมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิ้น 69,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 เทียบกับปีก่อนจากก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น โดยสรุป เอเอส
ยังคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแรงด้วยอัตราส่วนสภาพคล่อง
และอัตราส่วนก�ำไร EBIT ต่อดอกเบี้ย (interest coverage)
อยู่ที่ 0.4 เท่า และ 13 เท่า ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 เอไอ
เอสมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 94,128 ล้านบาท และ
มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 1.0 เท่า ลดลงจาก
1.3 เท่าจากสิ้นปีก่อน
กระแสเงินสด
ในปี 2562 เอไอเอสสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนิน
งาน (หลังหักภาษี) เท่ากับ 76,627 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11
จากปีก่อน ตามการเติบโตของ EBITDA ส�ำหรับกระแสเงินสด
จากการลงทุน เอไอเอสใช้งบลงทุนไปทั้งสิ้น 23,029 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ จาก 20,198 ล้านบาทในปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 16
ของรายได้จากการให้บริการ นอกจากนี้ เอไอเอสได้ช�ำระค่าใบ
อนุญาตคลื่นความถี่ เป็นเงิน 4,020 ล้านบาท ส่งผลให้มีกระแส
เงินสดอิสระ (กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน หักค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนและค่าใบอนุญาต) อยู่ที่ 33,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 28,398 ล้านบาทในปีก่อน ส�ำหรับกระแสเงินสดจากการ
จัดหาเงิน เอไอเอสจ่ายเงินกู้ยืมสุทธิจ�ำนวน 15,054 ล้านบาท
และจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 21,050 ล้านบาท โดยสรุป เอไอเอสมี
เงินสดเพิ่มขึ้นในปี 2562 ที่ 10,570 ล้านบาท เป็นผลให้มเี งินสด
สุทธิจ�ำนวน 19,637 ล้านบาท

1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2562 ได้กำ�หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำ�หรับ
ลูกจ้างซึ่งทำ�งานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราสุดท้าย 400 วัน จากเดิมกำ�หนดไว้ที่ 300 วัน
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

งบกำ�ไรขาดทุน (ล้านบาท)

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ไม่รวมผลจากTFRS 15
ไตรมาส 4/2561

ไตรมาส 3/2561

ไตรมาส 4/2562

%YoY

%QoQ

2561

2562

%YoY

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
รายได้การให้บริการอื่นๆ
รายได้การให้บริการหลัก
รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที
รายได้การให้บริการ
รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์

31,426
1,212
1,045
33,683
3,202
36,885
7,699

32,880
1,475
1,172
35,527
4,278
39,804
5,652

32,716
1,579
1,276
35,571
3,443
39,014
10,449

4.1%
30%
22%
5.6%
7.5%
5.8%
36%

-0.5%
7.0%
8.9%
0.1%
-20%
-2.0%
85%

124,784
4,436
4,208
133,429
10,576
144,005
25,851

130,062
5,722
4,670
140,454
13,557
154,010
29,422

4.2%
29%
11%
5.3%
28%
6.9%
14%

รวมรายได้

44,584

45,457

49,464

11%

8.8%

169,856

183,432

8.0%

ต้นทุนค่าธรรมเนียม
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย
ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ
รวมต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์

(1,420)
(8,767)
(7,366)
(2,830)
(20,383)
(8,032)

(1,467)
(9,410)
(7,416)
(2,455)
(20,748)
(5,889)

(1,459)
(9,600)
(7,293)
(2,401)
(20,752)
(10,656)

2.7%
9.5%
-1.0%
-15%
1.8%
33%

-0.6%
2.0%
-1.7%
-2.2%
0.0%
81%

(5,723)
(33,282)
(26,929)
(10,766)
(76,700)
(26,756)

(5,792)
(36,598)
(29,399)
(9,699)
(81,487)
(30,412)

1.2%
10%
9.2%
-9.9%
6.2%
14%

รวมต้นทุน

(28,414)

(26,637)

(31,408)

11%

18%

(103,456)

(111,899)

8.2%

16,170
(6,968)
(2,713)
(4,255)

18,820
(7,227)
(2,570)
(4,656)

18,056
(8,807)
(3,447)
(5,360)

12%
26%
27%
26%

-4.1%
22%
34%
15%

66,400
(26,295)
(9,550)
(16,745)

71,533
(30,526)
(11,320)
(19,205)

7.7%
16%
19%
15%

9,202

11,594

9,248

0.5%

-20%

40,105

41,009

2.2%

กำ�ไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

งบกำ�ไรขาดทุน (ล้านบาท)

กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำ�นาจควบคุม

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ไม่รวมผลจากTFRS 15
ไตรมาส 4/2561

ไตรมาส 3/2561

ไตรมาส 4/2562

%YoY

%QoQ

2561

2562

%YoY

129
118
(1,288)
(1,320)
(1.3)

(44)
127
(1,195)
(1,803)
(0.8)

16
234
(1,171)
(1,295)
(1)

-88%
99%
-9.1%
-2.0%
-35%

-136%
84%
-2.0%
-28%
0%

119
560
(5,148)
(5,923)
(32)

308
687
(4,777)
(6,174)
(3)

160%
23%
-7.2%
4.3%
-91%

กำ�ไรสุทธิ

6,839

8,679

7,032

2.8%

-19%

29,682

31,051

4.6%

ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับทีโอที

5,185

3,953

4,730

-8.8%

-20%

20,192

19,073

-5.5%

%YoY

%QoQ

FY18

FY19

%YoY

EBITDA (ล้านบาท)

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
(กำ�ไร)/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงินอื่นๆ

Pre-TFRS 15
4Q18

3Q19

4Q19

9,202
8,919
(20)
(33)
2

11,594
9,572
(3)
(30)
3

9,248
9,758
331
(33)
(0)

0.5%
9.4%
-1777%
5.7%
-113%

-20%
1.9%
-10487%
15%
-110%

40,105
33,879
2
(177)
(18)

41,007
37,229
371
(144)
(0)

2.3%
9.9%
15443%
-18%
-100%

EBITDA

18,071

21,135

19,305

6.8%

-8.7%

73,792

78,463

6.3%

อัตรากำ�ไร EBITDA

40.5%

46.5%

39.0%

43.4%

42.8%
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สารจาก CEO

กำ�ไรก่อนรายการพิเศษ (ล้านบาท)

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Pre-TFRS 15
4Q18

3Q19

4Q19

%YoY

%QoQ

FY18

18,071

21,135

19,305

6.8%

-8.7%

-

-479

-

NA
NA
NA

EBITDA ที่ ไม่รวมรายการพิเศษ

18,071

20,656

19,305

อัตรากำ�ไร EBITDA ไม่รวมรายการพิเศษ

40.5%

45.4%

กำ�ไรสุทธิ

6,839

EBITDA
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสำ�รองพนักงานตามกฎหมาย (ก่อนภาษี)
การเป็นพันธมิตรกับทีโอที

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสำ�รองพนักงานตามกฎหมาย (หลังภาษี)
การเป็นพันธมิตรกับทีโอที
กำ�ไรสุทธิที่ ไม่รวมรายการพิเศษ
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รายงานทางการเงิน

FY19

%YoY

73,792

78,463

6.3%

NA
NA
NA

134
-

636
-479

NA
NA
NA

6.8%

-6.5%

73,926

78,620

6.4%

39.0%

-

-

43.5%

42.9%

-

8,679

7,032

2.8%

-19%

29,682

31,051

4.6%

-

-383

-

NA
NA
NA

NA
NA
NA

134
-

509
-383

NA
NA
NA

6,839

8,296

7,032

2.8%

-15%

29,789

31,176

4.7%
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สารจาก CEO

ฐานะการเงิน
(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

มาตรฐานบัญชี
TFRS 15
ไตรมาส 4/2561

กรรมการและผู้บริหาร

มาตรฐานบัญชี
TFRS 15

ฐานะการเงิน
(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)

ไตรมาส 4/2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้คงเหลือ
สินค้าคงเหลือ
อื่นๆ

9,067
2,221
16,361
3,823
3,433

3.1%
0.8%
5.6%
1.3%
1.2%

19,637
1,989
16,277
4,828
4,411

6.8%
0.7%
5.6%
1.7%
1.5%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

34,905

12%

47,142

16%

ใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่
โครงข่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตน
สิwนทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
อื่นๆ

111,749
130,212
5,092
3,210
5,337

38%
45%
1.8%
1.1%
1.8%

103,074
125,510
5,468
3,491
4,984

36%
43%
1.9%
1.2%
1.7%

สินทรัพย์รวม

290,505

100%

289,669

100%

เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของเงินกู้ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
ผลตอบแทนค้างจ่าย
อื่นๆ

18,422
17,104
5,362
31,877

6.3%
5.9%
1.8%
11%

22,037
24,872
5,248
53,097

7.6%
8.6%
1.8%
18%

รวมหนี้สินหมุนเวียน

72,764

25%

105,255

36%

หุ้นกู้และเงินระยะยาว
อื่นๆ

92,030
68,042

32%
23%

69,172
45,848

24%
16%

รวมหนี้สิน
กำ�ไรสะสม
อื่นๆ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานทางการเงิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ไตรมาส 4/2561

ไตรมาส 4/2562

232,836
32,505
25,163

80%
11%
8.7%

220,275
44,226
25,169

76%
15%
8.7%

57,669

20%

69,394

24%

มาตรฐานบัญชี
TFRS 15

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
ไตรมาส 4/2561

ไตรมาส 3/2562

ไตรมาส 4/2562

1.9
1.7
1.3
0.5
11
2.9
50%

1.6
1.4
1.0
0.4
15
4.1
55%

1.4
1.0
1.0
0.4
13
2.2
43%

เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA
อัตราส่วนสภาพคล่อง
Interest Coverage  
Debt Service Coverage Ratio  
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
ตัวเลขจากงบกำ�ไรขาดทุนเป็นตัวเลขตั้งแต่ต้นปี เทียบให้เป็นเต็มปี
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ตารางการชำ�ระหนี้

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ตารางชำ�ระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

ล้านบาท

หุ้นกู้

เงินกู้

1800MHz

900MHz

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

1,776
7,820
6,638
7,180
9,000

14,829
12,079
13,440
6,883
5,817
5,967
1,083
750
750

3,128
3,128
-

21,747
7,565
7,565
7,565
7,565
7,565
-

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ ไปของเงินทุนประจำ�ปี 2562
แหล่งที่มาของเงินทุน

(ล้านบาท)

แหล่งใช้ ไปของเงินทุน

(ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
เงินกู้ระยะยาว
เงินปันผลรับ และ ดอกเบี้ยรับ
เงินรับจากการขายสินทรัพย์

83,348
2,000
196
77

เงินลงทุนในโครงข่ายและสินทรัพย์ถาวร
เงินปันผลจ่าย
ชำ�ระเงินกู้
ภาษีเงินได้
ชำ�ระใบอนุญาติความถี่
ชำ�ระต้นทุนทางการเงินและอื่นๆ
เงินสดเพิ่มขึ้น

23,029
21,050
17,054
6,721
4,020
3,192
10,555

รวม

85,621

รวม

85,621

* ใบอนุญาติคลืน่ ความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ยงั ไม่ถกู จัดสรรอย่างเป็นทางการ ดังนัน้ การจ่ายชำ�ระเงินก้อนเเรกจะเริม่ ในเดือนตุลาคม 2563

อันดับเครดิต

Fitch

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

S&P

BBB+, แนวโน้มอันดับเครดิต: คงที่
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ภาคผนวก
งบกำ�ไรขาดทุน (ล้านบาท)

Post TFRS 15
ไตรมาส 1/2562

ไตรมาส 2/2562

ไตรมาส 3/2562

ไตรมาส 4/2562

%QoQ

2562

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
รายได้การให้บริการอื่นๆ
รายได้การให้บริการหลัก
รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที
รายได้การให้บริการ
รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์

30,678
1,288
1,078
33,044
2,995
36,039
7,222

32,042
1,380
1,083
34,505
2,841
37,346
6,736

31,851
1,475
1,136
34,461
4,278
38,739
5,994

31,770
1,579
1,213
34,562
3,443
38,005
10,813

-0.3%
7.0%
6.8%
0.3%
-20%
-1.9%
80%

126,341
5,722
4,509
136,572
13,557
150,129
30,765

รวมรายได้

43,262

44,081

44,733

48,818

9.1%

180,894

ต้นทุนค่าธรรมเนียม
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที
ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ
รวมต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์

(1,403)
(8,691)
(7,371)
(2,352)
(19,817)
(7,159)

(1,462)
(8,896)
(7,320)
(2,492)
(20,170)
(6,709)

(1,467)
(9,410)
(7,416)
(2,455)
(20,748)
(5,889)

(1,459)
(9,600)
(7,293)
(2,401)
(20,752)
(10,656)

-0.6%
2.0%
-1.7%
-2.2%
0.0%
81%

(5,792)
(36,598)
(29,399)
(9,699)
(81,487)
(30,412)

รวมต้นทุน

(26,976)

(26,879)

(26,637)

(31,408)

18%

(111,899)
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สารจาก CEO

งบกำ�ไรขาดทุน (ล้านบาท)

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

Post TFRS 15
ไตรมาส 1/2562

ไตรมาส 2/2562

ไตรมาส 3/2562

ไตรมาส 4/2562

%QoQ

2562

กำ�ไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ

16,286
(6,262)
(1,934)
(4,328)

17,202
(7,047)
(1,906)
(5,141)

18,096
(6,331)
(1,499)
(4,833)

17,410
(8,100)
(2,523)
(5,577)

-3.8%
28%
68%
15%

68,994
(27,740)
(7,861)
(19,879)

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

10,024

10,155

11,765

9,310

-21%

41,254

กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำ�นาจควบคุม

84
203
(1,217)
(1,523)
(1.0)

252
91
(1,194)
(1,550)
(0.3)

(44)
108
(1,195)
(1,833)
(0.8)

16
214
(1,171)
(1,303)
(1)

-136%
99%
-2.0%
-29%
0%

308
616
(4,777)
(6,209)
(3)

กำ�ไรสุทธิ

7,570

7,754

8,800

7,065

-20%

31,190

EBITDA

18,868

19,169

21,307

19,366

-9.1%

78,710

Contact us: http://investor.ais.co.th | investor@ais.co.th | (66) 2 029 4443
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ข้อมูลเพิ่มเติม
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อย่อหลักทรัพย์
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์

:
:
:
:
:

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ADVANC
5 พฤศจิกายน 2534
633,287 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
4,997,459,800 บาท
2,973,178,632 บาท
37,087 (ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 วันก�ำหนด Record Date ล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)
36.22%
ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0107535000265
http://www.ais.co.th
http://investor.ais.co.th/
(66) 2029 5000

American Depositary Receipt
ชื่อย่อของหลักทรัพย์
วิธีการซื้อขาย
นายทะเบียน
อัตราส่วน (ADR to ORD)
หมายเลข ADR CUSIP

:
:
:
:
:

AVIFY
ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter: OTC)
The Bank of New York Mellon
1:1
00753G103
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน
ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

13.5

100

1,350

99.99

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

ให้บริการโทรคมนาคมที่ ใช้คลื่นความถี่ ในย่านความถี่
2.1 กิกะเฮิรตซ์ ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์
ผู้จัดจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ ให้บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
และบริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ ไม่ ใช้คลื่น
ความถี่

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์
จำ�กัด (เอดีซี)

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสายโทรศัพท์ และ
สาย Optical Fiber

95.75

10

957.52

51.00 1)

ปัจจุบันยุติการให้บริการ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา
ให้ด�ำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital
PCN 1800

91.39

10

913.86

98.55

ให้บริการการช�ำระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
และบัตรเงินสด

30

10

300

99.99

ลำ�ดับ

บริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

1

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (เอดับบลิวเอ็น)

2

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ดีพีซี)
ส�ำนักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
เว็บไซต์ : www.adc.co.th

3

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

4

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำ�กัด (เอเอ็มพี)
ส�ำนักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

3

100

300

99.99

ให้บริการศูนย์ ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

27.2

10

272

99.99

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยปัจจุบันยังไม่ประกอบ
ธุรกิจ

0.054

100

54

99.99

25

10

250

99.99

15.65

10

156.54

99.99

ประเภทธุรกิจ

5

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (เอสบีเอ็น)

ให้บริการโทรคมนาคม และบริการโครงข่ายโทรคมนาคม เช่น
บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
และบริการชุมสายอินเตอร์เน็ต บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (IPLC & IP VPN) บริการเสียงผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Voice over IP) และบริการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (IP Television)

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำ�กัด (เอซีซี)

รายงานทางการเงิน

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

บริษัทย่อย

6

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

ลำ�ดับ

ส�ำนักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
เว็บไซต์ : www.sbn.co.th

กรรมการและผู้บริหาร

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

7

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

8

บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำ�กัด (เอเอ็มซี)

จ�ำหน่ายบัตรเงินสดอิเล็คทรอนิกส์

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

9

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี) 2)

จัดพิมพ์และโฆษณา สมุดรายนามผู้ ใช้ โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสแอล)
ส�ำนักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8899
เว็บไซต์ : ww.teleinfomedia.co.th
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สารจาก CEO

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

594.51

0.25

148.63

99.58

ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

2

100

100

99.99

ให้บริการจัดอบรมแก่บริษัทในกลุ่ม

0.75

100

75

99.99

น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ โทรศัพท์
เคลื่อนที่

0.5

100

50

99.99

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวมข้อมูล
ส�ำหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Content Aggregator) และให้บริการในการเรียกเก็บและรับช�ำระเงิน
จากลูกค้า

0.5

100

50

99.99

ประเภทธุรกิจ

10

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�กัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) 2)

ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารที่ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าองค์กรธุรกิจ

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำ�กัด (เอไอเอ็น)

รายงานทางการเงิน

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

บริษัทย่อย

11

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

ลำ�ดับ

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน เอดับบลิวเอ็น)
ส�ำนักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2263 8000
โทรสาร : (66) 2263 8132
เว็บไซต์ : www.csloxinfo.com

กรรมการและผู้บริหาร

ส�ำนักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
เว็บไซต์ : www.ain.co.th

12

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

13

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

14

บริษัท ไมโม่เทค จำ�กัด (เอ็มเอ็มที)
ส�ำนักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019
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สารจาก CEO

ลำ�ดับ

15

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

บริษัทย่อย

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน) (เอดีวี) 2)
(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสแอล)
ส�ำนักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8877
เว็บไซต์ : www.shinee.com

16

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำ�กัด (เอฟเอ็กซ์แอล)
ส�ำนักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

17

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

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

คัดสรรและนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร และสาระความบันเทิงที่ตรง
กับความต้องการของผู้ ใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Content Provider) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Community Portal) รวมถึงบริการแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
ผ่านระบบ IOS และ Android

1.07

10

10.75

99.99

ให้เช่าและบริการพื้นที่ ที่ดินและอาคาร และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ

0.01

100

1

99.98

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ธุรกิจ กิจกรรม
ของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลและหน่อยงานของรัฐ โดยใช้
สื่โฆษณาทุกประเภท และประกอบกิจการจ�ำหน่าย จัดหา เป็น
ตัวแทนจ�ำหน่าย ตัวแทนจัดหา งานโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางธุรกิจโดยสื่อโฆษณาทุกประเภท

0.01

10

0.1

99.94

ประเภทธุรกิจ

หมายเหตุ:
1) สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี ที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
2) เอดับบลิวเอ็นเข้าถือหุ้นในซีเอสแอลผ่านการทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 99.58 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของซีเอสแอล เป็นผลให้ ทีเอ็มซี, เอดีวี และวายพีซี มีสถานะเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมผ่านซีเอสแอล
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สารจาก CEO

ลำ�ดับ

1

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

บริษัทร่วม

บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำ�กัด (ไอเอช)

ธุรกิจของเรา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

0.5

100

50

29.00

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำ�แสง ภายในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ

1

100

100

60.00

บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

6

100

600

33.33

ประเภทธุรกิจ

ให้เช่าอุปกรณ์ โครงข่ายสื่อสัญญาณโทรคมนาคม

52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต�ำบลบางสีทอง
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : (66) 2029 5055
โทรสาร : (66) 2029 5019

ลำ�ดับ

1

กิจการร่วมค้า

บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (เอเอ็น)
700/2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลคลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : (66) 2029 5055
โทรสาร : (66) 2029 5019

2

บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำ�กัด (อาร์แอลพี) 3)

ประเภทธุรกิจ

127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น18 ห้อง A,B ถนนราชด�ำริ
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2026 3779
เว็บไซต์ : https://contact-cc.line.me/th/
หมายเหตุ:
3) อาร์แอลพี เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง เอเอ็มพี กับ บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จำ�กัด และ ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561
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สารจาก CEO

ลำ�ดับ

1

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

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

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก เพื่อให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

9

1 เหรียญสหรัฐ

9 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

10.00

ศูนย์ ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง
ประสานงานการโอนย้ายผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการ
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ (Mobile Number Portability:
MNP)

0.02

100

2

20.00

ประเภทธุรกิจ

บริดจ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี (บีเอ็มบี)

กรรมการและผู้บริหาร

ทุนจดทะเบียน
(ล้านหุ้น)

บริษัทที่เข้าร่วมลงทุน

750 Chai Chee Road, #03-02/03,
Technopark @ Chai Chee, ประเทศสิงคโปร์
โทรศัพท์ : (65) 6424 6270
โทรสาร : (65) 6745 9453

2

ธุรกิจของเรา

หมายเหตุ:
4) สัดส่วนการถือหุ้นในซีแอลเอช เป็นการถือหุ้นผ่านเอไอเอสร้อยละ 10 และถือผ่านเอดับบลิวเอ็นร้อยละ 10

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ

ผู้สอบบัญชี
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2009 9383
โทรสาร : (66) 2009 9476
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
อาคาร เอไอเอ สาทร เทาวเวอร์ ชั้น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
โทรสาร : (66) 2034 0100
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บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ 414 อาคาร เอไอเอส 1
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : (66) 2029 5000

www.ais.co.th

