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กับเครือข่ายความเร็วระดับ 1 กิกะไบต์

ยกระดับ Digital Infrastructure 
ของประเทศก้าวล�้าไปอีกขั้น

 

Next Generation 
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ผลักดันธุรกิจไทย 
สู่เทรนด์เศรษฐกิจแบ่งปัน 

ส่งเสริมการแชร์ทรัพยากร 
ผ่านอินเตอร์เน็ต
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สัมผัสนวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม ่
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
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Team 

มอบมิติใหม่ของงานบริการ 
ผสานกับเทคโนโลย ี

เพื่อที่สุดของงานบริการ





ยกระดับคุณภาพชีวติคนไทยสู่ยุคดิจิทัล น�าเทคโนโลยี
พัฒนารากฐานหลักของประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0



สารจากประธานกรรมการ
การพัฒนาทางเทคโนโลยี นับเป็นโอกาสส�าคัญที่เอไอเอสจะต่อยอดจากจุดแข็ง 
ในด้านโครงสร้างโทรคมนาคม เพื่อสร้างสนิค้าบริการดิจิทัลทีห่ลากหลายและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม พร้อมกับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์ เพื่อรองรับการเติบโต
ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็ว ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เราจะเห็นถึงการเกิดของธุรกิจ 
รูปแบบใหม่ๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสินค้าบริการที่ตอบสนองชีวิตประจ�าวันและการท�าธุรกิจได้อย่างกว้างขวางและสะดวกรวดเร็วกว่า 
รูปแบบเดิมๆ ตัวอย่างโมเดลธุรกิจ เช่น เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy), ธุรกิจที่เรียกกันว่า Over-The-Top (OTT) ที่สร้างแพลตฟอร์ม
หรือแอปพลิเคชันใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต และคลาวด์แพลตฟอร์ม เป็นต้น ขณะที่พฤติกรรมคนก็เปลี่ยนแปลงและใช้บริการโทรคมนาคม 
แบบดัง้เดิม เช่น การโทรลดลงอย่างต่อเนือ่ง จงึเป็นความท้าทายท่ีผลกัดนัให้ผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมทัว่โลกรวมถงึเอไอเอสมุง่ปรบัโครงสร้างธรุกิจ 
ซึ่งผมมองว่าเป็นโอกาสส�าคัญที่เอไอเอสจะต่อยอดจากจุดแข็งในด้านโครงสร้างโทรคมนาคม เพ่ือสร้างสินค้าบริการดิจิทัลที่หลากหลายและ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม พร้อมกับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ดจิทิลัโซลชูัน่นบัเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัในการพัฒนาประเทศ ปัจจบุนั
ประเทศของเรายงัมคีวามเหลือ่มล�า้ในหลายส่วน เช่น ประชาชนบางส่วน
ยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ขณะท่ี 
กลุม่คนในภาคเกษตรกรรมยงัขาดโอกาสทีจ่ะเข้าถงึตลาดอย่างเสรแีละ
ขาดเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพให้แข็งแรงขึ้น ในปี 2561 นี้ 
เอไอเอสมีความมุ่งม่ันที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยยึดหลักแนวคิด “Digital for Thais” ใช้ความเชี่ยวชาญ
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง 
ต่อเนื่อง พร้อมจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายสาขา ตั้งแต่
สตาร์ทอัพ ผู้ผลิตคอนเทนต์ ไปจนถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ทั้งในไทยและ 
ต่างประเทศ เพ่ือเดนิหน้าลดความเหลือ่มล�า้ทางดจิทิลั (Digital Divide) 
ให้ประชาชนเข้าถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและความรูไ้ด้อย่างทัว่ถงึ เพือ่
ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับ
ประเทศไทยในวงกว้าง

นายกานต์ ตระกูลฮุน 
ประธานกรรมการ

เดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 
เอไอเอสก�าลังพัฒนาไปสู ่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล (Digital  
Transformation) โดยจะน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ เสริมประสบการณ์ใช้งานให้กับลูกค้าและส่งเสริมการเติบโต
ของรายได้ โดยปี 2560 ทีผ่่านมา นับเป็นจดุเริม่ต้นของการเปลีย่นแปลง
ในหลายด้าน ได้แก่ โครงข่ายบริการ พนักงานและวัฒนธรรมองค์กร 
บริษัทได้ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับโครงข่าย 5G 
ในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวแพ็กเกจแบบคอนเวอร์เจนซ์ที ่
ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล รวมถึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการ
ลูกค้าออนไลน์แบบลูกค้าสามารถบริการตนเอง โดยระหว่างปี 2560 
บริษัทได้จัดสรรงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ดจิทิลัและสร้างแพลตฟอร์มในการเรยีนรูใ้ห้กับพนกังานของเรา ส�าหรบั
แผนการในระยะกลาง เอไอเอสจะส่งเสรมิการพฒันาทกัษะความรู้และ 
น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการท�างาน รวมถึงพัฒนาบริการลูกค้า
ไปสู่ประสบการณ์ดิจิทัลวอย่างเต็มรูปแบบ ในด้านโครงข่าย เอไอเอส 
วางแผนทีจ่ะน�าระบบอตัโนมตัเิข้ามาช่วยปฏบิตังิาน และปรบัโครงสร้าง
ระบบไอทีให้ใช้งานได้สอดคล้องกับระบบคลาวด์ เพ่ือให้โครงข่าย 
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนยิ่งขึ้น 

GRI 102-14



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2560 เอไอเอสได้ประกาศว่าเราคือ AIS THE NEXT GENERATION ท่ีมุ่งม่ัน 
เป็นผู้น�าด้านโครงข่าย (Network) การส่งเสริมธุรกิจกับทุกพันธมิตร รวมถึง 
สตาร์ทอัพ (Economy) การสร้างบริการหลังการขาย และสิทธิพิเศษที่ประทับใจ
และเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น (eXperience) รวมถึงการพัฒนาพนักงานของเอไอเอส 
(Team)
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ปี 2560 เอไอเอสได้ประกาศว่าเราคอื AIS THE NEXT GENERATION 
ที่มุ่งม่ันเป็นผู้น�าด้านโครงข่าย (Network) การส่งเสริมธุรกิจกับทุก
พันธมิตรรวมถึงสตาร์ทอัพ (Economy) การสร้างบริการหลังการขาย
และสิทธิพิเศษที่ประทับใจและเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น (eXperience)  
รวมถงึการพฒันาพนกังานของเอไอเอส (Team) ให้มคีวามพร้อมส�าหรบั
การปรบัตวัในยคุทีเ่ทคโนโลยยีงัคงเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ สิง่นีแ้สดง
ให้เห็นว่าแม้เอไอเอสจะเป็นผู้น�าในตลาดและเป็นองค์กรขนาดใหญ ่
ที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่ส�าคัญให้แก่ประเทศไทย  
เรายังตระหนักถึงสถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอยู ่
ตลอดเวลา และพร้อมปรับทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้รองรับท้ัง
โอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ส�าหรับปี 2561 ที่จะมาถึงนี้ เอไอเอสได้
ท�าแผนธุรกิจที่พร้อมจะเดินหน้าไปอย่างชัดเจนตามคาดการณ์ท่ีให ้
ท่านนักลงทุน (หน้า38-39) โดยเป็นกลยุทธ์รายปีที่บริษัทวางไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนงานระยะยาว ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
พนักงานทุกคน เอไอเอสมีความพร้อมในการมุ่งสร้างผลประโยชน์แก่
ประเทศชาต ิท่านผูถ้อืหุ้น และผูมี้ส่วนเกีย่วข้องทกุฝ่ายอย่างยัง่ยืนต่อไป

ด้วยความนับถือ

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 ผ่านพ้นไปกบัความส�าเรจ็ของเอไอเอสในการเป็นผูใ้ห้บรกิารด้านดจิทิลัไลฟ์อย่างเตม็ตวั ทัง้ธรุกจิให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่อนิเทอร์เนต็
ความเร็วสูง รวมท้ังดิจิทัลเซอร์วิส กับทิศทางผลประกอบการของเอไอเอสที่ดีข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน ท้ังด้านรายได้การให้บริการท่ีเติบโตขึ้น 
ร้อยละ 4.9 ด้านก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 16 ในขณะที่ก�าไรสุทธิลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.9 โดย
เป็นผลมาจากการใช้งานดาต้าผ่านโทรศพัท์มอืถอืท่ีเตบิโตกว่า 2 เท่า ผ่านโครงข่าย 4G ทีเ่อไอเอสให้บรกิารเป็นปีทีส่องและครอบคลมุทัว่ประเทศ 
รวมทัง้ธรุกจิอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูทีย่งัคงเตบิโตต่อเนือ่งจากจ�านวนผูใ้ช้บรกิารรวมทีเ่พิม่ขึน้เป็น 521,200 ราย ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ทีค่รอบคลมุ 
50 จังหวัด และยังคงมีแผนการในการขยายไปยังพื้นที่อื่นเพิ่มเติมในปีหน้า โดยการเชื่อมต่อทั้งแบบไร้สายและมีสายดังกล่าว จัดเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานส�าคัญในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทยที่เอไอเอสมุ่งม่ันลงทุนให้บริการ เพื่อท�าให้สินค้าและบริการของทุกภาคส่วนสามารถถูก 
ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคได้โดยผ่านหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวได้ทุกที่ทุกเวลา

ส�าหรับบทบาทส�าคัญของธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสในปี 2560 ด้านแรกคือ
การทีเ่อไอเอสเปิดตวัการให้บรกิารคอนเทนต์กบัพนัธมติรหลายรายทัง้
ในและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสือ่บนัเทงิทัง้ภาพยนตร์ 
กีฬา เกมโชว์ ฯลฯ ได้ทั้งเวลาที่อยู่นอกบ้านผ่านโครงข่าย 4G ของ 
เอไอเอส และเวลาอยู่ที่บ้านผ่านโครงข่ายเอไอเอส ไฟเบอร์ ซึง่ถอืเป็น 
การสร้างความแตกต่างในตลาด รวมทั้งเป็นการหาช่องทางในการท�า 
รายได้รปูแบบใหม่ๆ ของบริษทั นอกจากน้ัน เอไอเอสยังได้เปิดตัวธุรกิจ 
คลาวด์ส�าหรับองค์กร (Business Cloud) ที่เอไอเอสมีความพร้อม 
ในการให้บริการแก่บริษัทและเอสเอ็มอีที่ต้องการใช้งานระบบคลาวด์
แบบต้นน�้าถึงปลายน�้า (End-to-End) ต้ังแต่ระบบอินเทอร์เน็ตลิงค์ 
ดาต้า เซ็นเตอร์ การให้บริการแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างาน รวมถึงการให้ค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและ
ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง โดยเอไอเอสได้เข้าซื้อ บริษัท ซีเอส ล็อกซ 
อนิโฟ จ�ากดั (มหาชน) มาช่วยเสริมทพั ซ่ึงจะท�าให้เอไอเอสมคีวามแขง็แกร่ง
ในการให้บริการลูกค้าองค์กรมากขึ้นในปีหน้า

GRI 102-14
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วิสัยทัศน์
เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยดีจิิทัลที่ได้รบัการยอมรบั

สูงสุดในประเทศไทย

พันธกิจ
เสริมสร้างการด�าเนินชีวิตด้วยบริการเทคโนโลยี

ดิจิทัล

•   ส่งมอบบริการท่ีเหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการด�าเนนิ

ชวีิตและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธรุกิจ

ของผู้ใช้บริการ

•   ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้

บริการ

•   เสริมสร้างวฒันธรรมการท�างานท่ีกระฉับกระเฉง 

ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชพี มีความคดิเชงิบวก 

และมีแนวคดิในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือ

การเติบโตขององค์กร

•   สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยัง่ยืนกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 13

ข้อมูลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ได้รับเลือกให้ติดดัชนี  
FTSE4Good Index 
Series โดยค�านึงถึง

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วิดีโอคอนเทนต์
ให้บริการความบันเทิงระดับโลก 
ที่หลากหลายเฉพาะลูกค้าเอไอเอส  
บนทั้งแพลตฟอร์มโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และอินเทอร์เน็ตบ้าน

เป็นที่

1 
ด้วย

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงรายได้

 48%  
ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงผู้ใช้บริการ  

 45%

โครงข่าย 
ครอบคลุมทั่วประเทศ และติดตั้งเทคโนโลยี 
2- และ 3- Carrier Aggregation เพิ่มคุณภาพ
โครงข่ายในตัวเมืองส�าคัญ

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอส ไฟเบอร์ 
ครอบคลุม 50 จังหวัด

ของลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ 
เป็นลูกค้าที่ใช้ซิมโทรศัพท์ 
มือถือเอไอเอส

ใช้งานเอไอเอส ไฟเบอร์ และซิมเอไอเอส

ใช้งานเอไอเอส ไฟเบอร์ แต่ไม่ใช้ซิมเอไอเอส

ผู้น�าด้านเทคโนโลยีไฟเบอร์ FTTH  
ให้บริการลูกค้า 521,200 ราย

ผนวกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบ้าน 
ผ่านแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ (Fixed-Mobile 
Convergence)

ดจิิทัลเซอร์วิส

การยอมรับทัง้ระดบัประเทศและสากล

เน้นสร้างความแตกต่าง สนับสนุนธุรกิจหลัก

ธรุกจิอนิเทอร์เนต็ความเร็วสงู

ธรุกจิโทรศพัท์เคลือ่นท่ี

ขยายโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีล�า้สมัย เสริมความเป็นผูน้�าในตลาด

ขยายพื้นท่ีให้บริการต่อเน่ือง พร้อมเน้นหาลูกค้าคณุภาพ

คลาวด์ส�าหรับองค์กร
พร้อมให้บริการระบบคลาวด์และ 
ให้ค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแบบ 
ครบวงจร (End-to-End) แก่องค์กร 
ธุรกิจและ SME ในประเทศไทย

เอ็มเปย์
แพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงิน 
บนมือถือ ส�าหรับเติมเงิน จ่ายบิล 
โอนเงิน ภายในแอปพลิเคชันเดียว

ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนใน  
Thailand Sustainability 
Investment เป็นปีที่สาม 

ติดต่อกัน จากการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึง 
การสร้างผลตอบแทนระยาวแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ให้บริการ 
ดิจิทัลไลฟ์ 
รายแรกในไทย  

ที่ได้รับ “การขึ้นทะเบียนการแสดงคาร์บอน 
ฟตุพริน้ท์ขององค์กร” จาก อบก.

4G/3G 

การันตีความเป็นผู้น�าด้านโครงข่ายโดย OOKLA

เปิดตัวโครงข่าย  
ให้บริการความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที

การใช้งานดาต้าทีเ่พิม่ข้ึนผลกัดนัให้รายได้เตบิโต

การใช้งานดาต้า (กกิะไบต์/เลขหมายท่ีใช้งานดาต้า
/เดอืน)

ไตรมาส 4/2559 ไตรมาส 4/2560

3.6 6.7

78% 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 

รายได้จากการให้
บริการไม่รวมค่า 
เชื่อมโยงโครงข่าย 
(ล้านบาท)

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
ธรุกจิอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู
เติบโต ส่งผลให้รายได้จาก
การให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.9 เทียบกับปีก่อน

องค์ประกอบของ 
รายได้การให้บริการ
การใช้งาน 4G ที่เพิ่ม
ขึ้น และการขยาย
ฐานลูกค้าเอไอเอส 
ไฟเบอร์ เป็นปัจจัย
หลักในการเติบโต
ของรายได้

EBITDA เติบโตร้อยละ 16 
จากปีก่อน จากรายได้ที่
เติบโตและการควบคุม
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ก�าไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย
และค่าเสื่อมราคา 
(EBITDA) (ล้านบาท, 
อัตราก�าไร)

กระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานยังคงแข็งแกร่ง 
พร้อมส�าหรับการลงทุน
เพื่อเติบโตในระยะยาว

กระแสเงินสด 
หลังหักค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท)

ระดับหนี้สินยังคงต�่า 
พร้อมรองรับการ 
ด�าเนินงานในอนาคต

หนี้สินสุทธิต่อ 
EBITDA (เท่า)

ก�าไรสุทธิคงที่จากปีก่อน 
แม้ลงทุนในโครงข่าย
อย่างต่อเนื่อง

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท, 
อัตราก�าไรสุทธิ)

คงอัตราการจ่าย
เงินปันผลที่สูง และรักษา
โครงสร้างต้นทุนบริษัท 
ที่เหมาะสม

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 
และอัตราการจ่าย
เงินปันผล

สร้างผลตอบแทนแก่ 
ผู้ถือหุ้นในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วง 
การแข่งขันสูง

อัตราผลตอบแทน 
ของส่วนผู้ถือหุ้น (%)

2558

2558 2558

2558 2558

2558 2558

120,621

0.7

1.4 1.4

82
67 65

122, 561
128,583

2559

2559 2559

2559 2559

2559 2559

2560

2560 2560

2560 2560

2560 2560

5.6%0.1%

2558

44%
50%

5.4%0.7%

2559

52%
42%

บริการโทร บริการข้อมูล อินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง

อื่นๆ

 70,776 
45.6%

39,152 
25.2%

12.99
99%

10.08

98%

7.08

70%

 60,741 

39.9%

30,667 

20.2%

70,498
44.7%

30,077

19.1%

2560

33%

5.6%2.4%

59%

29,375

6,012

14,174
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ           

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม 2558 2559 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.66 0.47 0.50

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.37 0.33 0.36

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.07 0.89 0.94

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 13.23 12.27 11.11

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 27 29 32

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.39 6.12 7.29

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 49 59 49

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 5.94 5.17 5.69

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 61 70 63

วงจรเงินสด (วัน) 15 19 19

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 45.38 45.45 41.51

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 32.44 25.88 25.61

อัตราก�าไรอื่น (%) 0.48 0.37 0.48

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) 13.65 16.59 35.70

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 25.21 20.16 19.07

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (เฉลี่ย)  82.12 67.25 64.59

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (ณ วันสิ้นงวด) 80.74 71.80 59.65

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 25.41 13.41 10.75

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) /1 49.12 29.23 23.19

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.01 0.67 0.56

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.75 5.45 4.63

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 28.27 13.90 12.45

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 3.87 3.35 3.92

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 98.64 97.72 69.98

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 16.31 14.36 16.96

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 13.17 10.31 10.12

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 12.99 10.08 7.08

อัตราการเติบโต

สินทรัพย์รวม (%) 43.85 51.67 3.05

หนี้สินรวม (%) 67.66 74.81 0.29

รายได้จากการขายหรือบริการ (%) 3.98 (2.01) 3.66

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน (%) 6.53 48.20 (15.78)

ก�าไรสุทธิ (%) 8.66 (21.67) (1.92)

*/1 ไม่รวมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
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ด้านกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ 

พัฒนาการที่ส�าคัญเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

• ประกาศวิสัยทศัน์ “AIS Digital For Thais” พร้อม
น�าศักยภาพและความแข็งแกร่งทางด้านดิจิทัล และ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อช ่วยยกระดับ
คณุภาพชวีติของคนไทยใน 4 แกน คือ การเตบิโตภาค
เกษตรกรรม การพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึง
สาธารณสขุ การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน และส่งเสริมการเตบิโต
ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 

• แถลงวสิยัทศัน์และนโยบาย “AIS Business Cloud 
2017”ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัพนัธมติรเพือ่ให้บรกิาร
คลาวด์ส�าหรับธุรกิจที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย
สูงสุดตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า ทั้งการให้ค�าปรึกษา 
การเข้าไปช่วยวางแผน ตลอดจนช่วยบริหารจัดการ
และดูแลอุปกรณ์แบบครบวงจร ด้วยทีมงานบุคลากร
ที่มีความเช่ียวชาญที่ช ่วยให้การดูแลระบบและ 
การด�าเนินธุรกิจของลูกค้ามีความสะดวกสบาย

ด้านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล 

• ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Netflix ผู้ให้บริการสตรีมม่ิงระดับโลก เพื่อท�าตลาดแบบ
เอ็กซ์คลูซีฟให้ผู้ใช้บริการชาวไทยสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ระดับโลกผ่านอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้ในราคาที่เหมาะสม

• ขยายความร่วมมือด้านดิจิทัล คอนเทนต์ กับพันธมิตรผู้ให้บริการกว่า 100 ช่อง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Workpoint HBO FOX Warner TV เพื่อน�า
มาให้บริการลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY บนโทรศพัท์มอืถือ และผ่านกล่อง AIS 
PLAYBOX ส�าหรบัลกูค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD

• พฒันานวตักรรมด้านบรกิารเพือ่สร้างความแตกต่างอย่างต่อเนือ่ง “My AIS App” 
แอปพลิเคชนัทีน่�าเอารปูแบบงานบรกิารของเอไอเอส ช็อป และสทิธพิเิศษของเอไอเอส 
มาใส่ไว้บนมือถือหรือแท็บเล็ต เพ่ือให้ลูกค้าสามารถท�ารายการได้ด้วยตนเองทุกที่
ตลอด 24 ชัว่โมง ช่วยลดต้นทนุการเดนิทางและอ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า 

• ร่วมเป็นพนัธมติรกบั Samsung Pay พฒันาแพลตฟอร์ม Samsung Pay ให้สามารถ
เพิม่บตัร AIS mPAY Mastercard เพือ่ช�าระค่าสนิค้าและบรกิารแทนการใช้เงนิสด  
รองรับสังคมไร้เงินสดในอนาคตและเพิ่มความสะดวกสบายส�าหรับลูกค้า 

• เอไอเอส ไฟเบอร์ เปิดตัวแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ 
Power4 ผนวกรวมบริการเอไอเอสไฟเบอร์ความเร็วสูง ซิมโทรศัพท์ส�าหรับเล่น
อินเทอร์เน็ต คอนเทนต์ความบันเทิงระดับโลก และเอไอเอส SuperWiFi เพื่อ 
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล และเข้าถึงคอนเท้นต์ที่มีคุณภาพ

• เปิดให้บริการ “AIS mPAY พร้อมเพย์” บริการใหม่ที่ลูกค้าสามารถโอนเงินและ 
รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และจัดให้มีบริการ PromptPay QR Code ส�าหรับ 
การช�าระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วม ทั่วประเทศ รวมถึง QR 
Code ที่ออกโดยธนาคารต่างๆ

ร่วมมอืกบัไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ พฒันาโครงข่ายส�าหรบัประเทศไทย
เพือ่บรกิารคลาวด์ไมโครซอฟท์ทีม่คีวามเสถยีรและปลอดภัยบนเครอืข่าย
ของเอไอเอสแก่ลกูค้าองค์กรและลกูค้าทัว่ไป โดยเป็นความร่วมมอืทั้งใน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีพื้นฐาน ด้านธุรกิจ และการบริการ
ลูกค้า ความร่วมมือคร้ังนี้ ส่งผลให้ลูกค้าองค์กรที่ใช้งานบริการคลาวด์
ของไมโครซอฟท์ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Azure, Office 365, Dynamic 
365 หรือบริการ EMS ผ่านเครือข่าย Enterprise Data service (EDS) 
สามารถลดค่าใช้จ่าย International bandwidth เพื่อเชื่อมต่อไปยัง 
ดาต้า เซ็นเตอร์ ของไมโครซอฟท์ที่อยู่ต่างประเทศ ขณะที่ลูกค้าทั่วไปที่
ใช้งานบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์บนมือถือผ่าน 3G/ 4G/ และ Wifi 
จะมีประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
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ด้านการขยายโอกาสทางธุรกจิด้วยการพฒันาเชงิสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• เปิดตัว “AIS D.C.” พื้นที่ให้กลุ่มบุคคลทั่วไป  นักพัฒนาคอนเท้นต์
และแอปพลิเคชัน รวมถึงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ สามารถเข้าใช้
งาน และน�าสินค้าและบริการของตนมาทดสอบเชื่อมต่อ API 
(Application Programming Interface) ก่อนต่อยอดพฒันาจนเป็น
สินค้าและบริการที่ออกสู ่ตลาดจริง โดยสนับสนุนทั้งเรื่องของ 
สิ่งอ�านวยความสะดวก เทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอร์มรวมถึงพื้นที ่
ในการแบ่งปันความรูจ้ากกรูแูละผูป้ระสบความส�าเรจ็ในด้านต่าง ๆ

• เปิดศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรงานบริการและศูนย์คอนแทค 
เซน็เตอร์ ทีจ่งัหวดัโคราช เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการรองรับสาย
ของลูกค้า 8-10 ล้านสายต่อเดือน และเพื่อเป็นศูนย์กระจายความรู้
ให้แก่พนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ และขยายโอกาสในการจ้างงาน 
สู ่จังหวัดโคราชและพื้นที่ภาคอีสานกว่า 1,000 อัตรา โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาท�างานท่ีบ้านเกิด
ของตนเองมากขึ้น  

ด้านนวัตกรรมเครือข่าย

• เปิดให้บริการเครือข่าย Narrow Band IOT Live (NB-IoT) เป็น 
ครัง้แรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ เพือ่รองรบัการขบัเคลือ่น
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแนวโน้มการพฒันาสมาร์ท ซติี ้ในอนาคต

• ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี 4G 
Massive MIMO 32T 32R ในระบบ FDD เพือ่เตรยีมความพร้อม
เข้าสูเ่ทคโนโลย ี5G โดยสามารถขยายขดีความสามารถรองรบัการใช้
งานของลูกค้าเพิ่มขึ้น 5 - 8 เท่า

 

• ร่วมมือกับบริษัท ควอลคอมม์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ จ�ากัด พัฒนา
เทคโนโลยีเครือข่าย LTE Advanced (LTE-A) และอุปกรณ์รองรับ 
ที่จะท�าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดยผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า อัตราการเชื่อมต่อ
ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย LTE-A แบบ Downlink เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
30 ขณะท่ี Uplink เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 โดยความร่วมมือครั้งนี้  
มุง่เน้นการสร้าง Mobile ecosystem ในประเทศไทย และเตรียม
ความพร้อมเดนิหน้าไปสูเ่ทคโนโลยใีหม่ๆ อย่าง Downlink 3x carrier 
aggregation (DL -3xCA) และระบบ 4x4 MIMO

• เปิดบริการเอไอเอส 4.5G ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี 256QAM 
MIMO 4x4 และ Carrier Aggregation เพือ่เพิม่ความเรว็ในการใช้
งานอนิเทอร์เนต็สูงสุดถงึ 550 เมกะบติต่อวนิาท ีและเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการรับส่งข้อมูลจ�านวนมากได้ร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับ
บริการ 4G ปกติ รองรับการขยายผลต่อเนื่องไปสู่ความเร็วระดับ 1 
กิกะบิตต่อวินาที 

• เปิดตัวเครือข่ายใหม่ “AIS NEXT G” เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีการใช้งานดาต้าสูงขึ้น ให้สามารถใช้งานอนิเทอร์เนต็ด้วย
ความเรว็สงูสดุระดบักิกะบติต่อวนิาท ีด้วยการผสมผสานประสทิธภิาพ
ของความถี่ AIS 4G ADVANCED และ AIS SUPER WiFi เข้าด้วยกัน
ผ่านเทคโนโลย ีMultipath TCP ท�าให้เกดิเครอืข่ายใหม่ทีม่คีวามเรว็
มากขึ้นกว่า 1 กิกะไบต์

ได้รบั “การขึน้ทะเบียนการแสดงคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร” 
(Carbon Footprint for Organization) จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งยืนยันความถูกต้อง
และประสทิธภิาพในการเกบ็ข้อมลูปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อย
ออกมาจากกิจกรรมด�าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพ่ือให้สามารถน�ามาจ�าแนกหาสาเหตุของการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกทีมี่นัยส�าคญัและหาแนวทางในการลดปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
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ด้านองค์กรยอดเยี่ยม
• รางวัล “ซุปเปอร์แบรนด์ 2016” (มอบให้ในปี 2560) ต่อเนื่องเป็น

ปีที่ 13 จากความไว้วางใจและการยอมรับจากคะแนนเสียงของ 
ผูบ้ริโภคให้เป็นสุดยอดแบรนด์คณุภาพทีผู่บ้รโิภคเชือ่มัน่ และไว้วางใจ 
รวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

 
• รางวลั “บรหิารจดัการองค์กรยอดเยีย่ม” จากเวที Drive Award 

2017 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซ่ึงมอบให้องค์กรทีมี่การบริหาร
จัดการภายในองค์กรยอดเยี่ยม ภายใต้การท�าธุรกิจแบบยั่งยืน มี 
การวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยยึดมั่นความโปร่งใส ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล และให้ความส�าคัญกับการสร้างสรรค์โครงการเพื่อ
สังคม 

• รางวลั “บรษิทัยอดเย่ียมแห่งปี 2017” ต่อเน่ืองเป็นปีที ่ 8 จากเวที 
Money & Banking Awards 2017 จากการเป็นบรษิทัจดทะเบียน 
ทีม่ผีลประกอบการยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมา

• รางวัล “Thailand Top Company Awards 2017” ใน 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก 
ผลการด�าเนนิงานยอดเยีย่ม มกีารบรหิารจดัการทีโ่ดดเด่น และเป็น
องค์กรตัวอย่างในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ร่วมกบั นติยสาร Business+ ในเครอืเออาร์ไอพี 

• รางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 6 ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 
100,000 ล้านบาท จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2016” 
จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงนิ
การธนาคาร 

• รางวัล “Best in Sector” ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม จัด
โดย IR Magazine Awards - South East Asia 2016 จาก 
การด�าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์จนได้รับการยอมรับและความ 
เชื่อถือจากนักลงทุนและผู้ถือหุ ้น โดยเอไอเอสได้รับเป็นปีที่ 2  
ติดต่อกัน

• รางวัล “หุ้นยอดนิยมกลุ่มเทคโนโลยี” จากงานประกาศรางวัล 
หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2559 (Popular Stock Awards) ซึ่งแสดงให้
เหน็ถงึการเป็นองค์กรทีไ่ด้รบัความเชือ่มัน่และไว้วางใจจากนกัลงทุน
มากที่สุดของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยรางวัลนี ้
เป็นการรวบรวมผลการประเมินความนิยมของนักลงทุนที่มีต่อหุ้น
สามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รางวัลแห่งความภาคกูมิใจ

• 4 รางวัลดีเด่น “ด้านผู้น�า” “ด้านการตลาด” “ด้านสินค้าและ
บริการ” และ “ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล” จากเวที 
Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ซึ่งจัดขึ้น
โดย สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกบัสถาบนั
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด้านความแข็งแกร่งในแบรนด์
• รางวัล “The Most Powerful Brands of Thailand 2016” 

จากความแขง็แกร่งและความช่ืนชอบในแบรนด์ มีจ�านวนผูใ้ช้บรกิาร
เป็นอันดับ 1 ในกลุ ่มสื่อสารโทรคมนาคม โดยวัดผลส�ารวจ
จากผู ้บริ โภคท่ัวประเทศ ซึ่ งจัดขึ้นโดยภาควิชาการตลาด 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• รางวัล “Hall of Fame Brand 2017” จากงาน Thailand’s 
Most Admired Brand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ในฐานะแบรนด์ทีไ่ด้รบั 
ความนยิมและความน่าเช่ือถอื จากการมส่ีวนแบ่งการตลาดสูงสุดใน
กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม มีนวัตกรรมใหม่ๆ น�าเสนอสู่ตลาดอย่าง
สม�่าเสมอ และมีอัตราผลประกอบการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถครองใจผู้บริโภคได้เป็นอันดับ 1 

• รางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brand Values 
Hall of Fame Award” มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่อง 5 ปี 
โดยคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย
ใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ที่เรียกว่า Corporate Brand Success 
Valuation ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ด้านสินค้าและบริการยอดเยี่ยม
• “Thailand’s Fastest Mobile Network 2016”เครือข่าย

โทรศพัท์มอืถอืทีเ่รว็ทีส่ดุในประเทศไทย อบัดบั 1 ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 
จากการจัดอันดับ Ookla SpeedTest ผู้ให้บริการทดสอบความเร็ว
อินเทอร์เน็ต โดยในการส�ารวจจะวัดจากผู้ใช้บริการในประเทศท่ี
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตบนมือถือกว่า 9 ล้านครั้งต่อวัน ในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2559 

• “รางวลั The Best Brand Performance on Youtube 2017” 
จากเวที Thailand Zocial Awards 2017 ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่มี
การน�าเสนอวิดีโอบน Youtube อย่างต่อเนื่อง มีภาพรวมของ 
การบริหารจัดการช่องทาง Youtube ได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงมีการ
สร้างความผูกพันกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• รางวลั “Global HR Excellence award 2017 สาขาการบรหิาร

ดูแลสุขภาพของพนักงานในองค์กรดีเย่ียม” จาก World HRD 
Congress ซึ่งเป็นองค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฏบิตัิ
ด้านกลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรบุคคลระดับนานาชาติ

 
• รางวัล “Promoting Health in the Workplace” จากการด�าเนนิ

โครงการ AIS Wellness ทีมุ่ง่เน้นความส�าคญัของการดแูลพนกังาน
แบบองค์รวมอย่างดเียีย่ม จากเวท ีBest Employer Brand Awards 
2017 

• เอไอเอส และ เอไอเอส คอลล์ เซน็เตอร์ รบัรางวัล “สดุยอดนายจ้าง
ดเีด่นแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2560” จากการส�ารวจโดยเอออน 
ฮิววิท (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มอบให้กับองค์กรที่มีการสร้างและ
รักษาความเป็นเลิศทางด้านการบริหารบุคลากร 

• รางวัล “สุดยอดองค์กรช้ันน�าท่ีพนักงานไทยอยากร่วมงานมาก
ที่สุด” ประจ�าปี 2560 โดยบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี จ�ากัด 
(ประเทศไทย) ท�าการส�ารวจจากกลุ่มผู้หางานเก่ียวกับองค์กรที่
พนกังานต้องการร่วมงานด้วยและปัจจยัสนบัสนนุให้พนกังานอยาก
ร่วมงานกับองค์กรนั้นๆ 

• รางวัล “นายจ้างดีเด่นแห่งปี 2560” จากนิตยสาร Forbes โดย
พจิารณาจากกระบวนการส่ือสารและการรับรู้ของพนักงานของเอไอเอส
ในด้านต่างๆ ซึ่งเอไอเอสได้รับการคัดเลือกจากการประเมินบริษัท
ทั้งหมดกว่า 2,000 แห่งทั่วโลก

ด้านความยั่งยืน
• “รางวลัชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ประเภท E-employment” 

มอบให้กับแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ นวัตกรรมดิจิทัลด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการท�างาน การเรียนรู้ และ
สขุภาพ ประจ�าปี 2017 จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN) 

• แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ได้รับ “รางวัลดีเด่นสาขาโครงการ 
เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ปี 2017” จากเวที Thailand ICT Excellence 
Awards 2017 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• แอปพลเิคชนั อสม. ออนไลน์ ได้รบั “ รางวลัรองชนะเลิศ Thailand 
ICT Awards” จดัโดยสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
ในหมวด Inclusion & Community โดยเป็นการน�าเทคโนโลย ีICT 
มาใช้ในเชิงสังคมและช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางดิจิทัล

• ได้รบัคดัเลอืกให้ตดิอยูใ่น MSCI Global Sustainability Indexes 
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 จากความมุ่งม่ันเพื่อสร้างแนวทางการด�าเนิน 
ธุรกิจที่สร้างคุณค่าขององค์กรเพื่อส่งมอบผลตอบแทนระยะยาวให้ 
ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าทางสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน FTSE4Good Indexes ซึ่งจัดท�าโดย 
FTSE Group ผู้ออกแบบและจัดหาดัชนีระดับโลก ผ่านการท�างาน
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชีย 
แปซิฟิค โดยเอไอเอส ได้รบัการคดัเลอืกเป็นปีที ่2 จากผลการด�าเนนิ
งานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และพัฒนาธุรกิจตามแนวทาง
ความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

• เป็น 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียน ที่มีรายชื่อเป็น “หุ้นยั่งยืน” ติดต่อ
กนั 2 ปี จากการคดัเลอืกโดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ผ่าน
มุมมองการของด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงการสร้างความสมดุลทั้งด้าน
สิง่แวดล้อม สงัคม บรรษทัภบิาล และการเตบิโตของผลประกอบการ 
จนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น 

• ได้รับการประเมินให้เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ต่อเน่ืองเป็น 
ปีที่ 3 จากการพิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบัน 
ไทยพัฒน์

• รางวลั “รายงานความยัง่ยนืดเีด่น” ประจ�าปี 2560 จากความมุง่มัน่
ในการเปิดเผยข้อมลูกลยทุธ์และกระบวนการบรหิารจดัการทางด้าน
สงัคม สิง่แวดล้อม และบรรษทัภบิาล อย่างครบถ้วน ถกูต้อง โปร่งใส 
และเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับมาตรฐานสากลท่ีเป็น 
ทีย่อมรับ (Global Reporting Standard) โดยรางวลัดงักล่าวมอบให้
โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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เอไอเอส ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์
 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็น 
“ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” โดยด�าเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจภายใต้
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลเซอร์วิส โดยเอไอเอสเป็น
หนึง่ในผูใ้ห้บรกิารรายใหญ่ทีว่างโครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคมให้
แก่ประเทศไทย ที่สร้างและเป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให้สินค้า
และบริการจากทุกภาคส่วน สามารถส่งมอบถึงผู้บริโภคและองค์กร
ธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตามพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนไปใน
ยคุดจิทิลั ในปี 2560 เอไอเอสมสีนิทรพัย์รวมทัง้สิน้ 284,067 ล้านบาท 
และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 567,800 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็น
ล�าดับที่ 5 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ส่วนแบ่งตลาด
เชิงรายได้ 
ในปี 2560

48%

เอไอเอส ผู้ให้บริการ 2 ผู้ให้บริการ 3

45%
ส่วนแบ่งตลาด
เชิงผู้ใช้บริการ 

ในปี 2560

ผู้น�าในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

ณ สิน้ปี 2560 เอไอเอสในฐานะผูน้�าด้านการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
ในประเทศไทย มส่ีวนแบ่งทางการตลาดเชงิรายได้อยูท่ี ่ร้อยละ 48 และ
มีผู ้ใช้บริการจ�านวน 40.1 ล้านเลขหมายทั่วประเทศ เอไอเอสได้ 
ให้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนทีม่าเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี โดยรายได้จาก
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 97 ของรายได้ 
การให้บริการรวม และในปีที่ผ่านมามีรายได้เติบโตร้อยละ 3.1 ด้วย 
คลืน่ความถีท่ีเ่อไอเอสถอืครองในปัจจบุนั สามารถให้บรกิารโครงข่ายที่
มคีณุภาพทัง้เทคโนโลย ี4G 3G และ 2G ครอบคลมุกว่าร้อยละ 98 ของ
ประชากร และเป็นผู้น�าในการวิจัยร่วมกับคู่ค้า เพื่อใช้เทคโนโลยี 
สมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพโครงข่ายให้สามารถรองรับการใช้งาน
ของลูกค้าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการสาน
ต่อความเป็นผู้น�าในยุค 5G ที่จะมาถึงในอนาคต โดยบริการด้าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอสครอบคลุมถึงบริการการโทร บริการ
อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ บริการ WiFi บริการโทรศัพท์ทางไกล และ
บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 

ผู้ ให้บริการ 
ด้านดิจิทัลไลฟ์

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ดิจิทัล 
เซอร์วิส

โทรศัพท์เคลื่อนที่

เอไอเอส ไฟเบอร์

ผู้ให้บริการ 2

ผู้ให้บริการ 3

ผู้ให้บริการ 4

6%

ส่วนแบ่งตลาด
เชิงผู้ใช้บริการ 
ในปี 2560

เติบโตในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

นอกเหนอืจากบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ล้ว ในปี 2558 เอไอเอสได้เริม่
ด�าเนินธรุกจิอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูภายใต้แบรนด์ ‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ 
และเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายความครอบคลุมของการให้
บริการในปัจจุบันกว่า 50 จังหวัด หรือกว่า 6 ล้านครัวเรือน และม ี
ผูใ้ช้บรกิารทีเ่พิม่ขึน้ เอไอเอส ไฟเบอร์ ท�าตลาดด้วยจดุเด่นทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิาร
เทคโนโลยีไฟเบอร์ถึงบ้านลูกค้า (FTTH) เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่
ครัวเรือน และพร้อมรองรับการอัพเกรดลูกค้าที่ยังใช้งานเทคโนโลยี 
ADSL ด้วยคุณภาพของไฟเบอร์ที่สูงกว่าและความเร็วที่ให้บริการได้
สูงสุดถึง 1 กิกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้ปีนี้รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 264 จากเมื่อปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 3 
ของรายได้การให้บริการรวม และมีจ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 
521,200 ราย หรอืกว่าร้อยละ 6 ของตลาดอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู โดย
เป้าหมายส�าคัญของบริการ เอไอเอส ไฟเบอร์ คือการก้าวขึ้นเป็น 
ผู้ให้บริการรายหลักในตลาดภายในปี 2563

GRI 102-2 , GRI 102-6 , GRI 102-7
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ต่อยอดธุรกิจหลัก ผ่านบริการดิจิทัลเซอร์วิส
ธุรกิจส่วนที่สามของเอไอเอสคือ ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส ซึ่งการก้าวเข้าสู่
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคดิจิทัล ท�าให้เอไอเอสในฐานะที่เป็นผู้ให้
บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาดิจิทัลเซอร์วิส 
ด้านต่างๆ ให้แก่ทั้งผู้บริโภคและลูกค้าองค์กรในประเทศไทย โดย 
เอไอเอสได้ร่วมมอืกับผูส้ร้างและให้บริการดิจทิลัเซอร์วสิในการพฒันา
ระบบนิเวศของการท�าธุรกิจแบบเชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อ 
การเติบโตไปพร้อมๆ กัน  ทั้งนี้ เอไอเอสได้เน้นการท�าดิจิทัลเซอร์วิส
ใน 4 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ส�าหรับองค์กร ธุรกรรมทางการเงิน 
บนมือถือ และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (IoT) โดยตัวอย่างของ
ความส�าเร็จในปี 2560 ได้แก่ การให้บริการแอปพลิเคชัน AIS PLAY 
บนโทรศัพท์มือถือและกล่อง AIS PLAYBOX จากบริการเอไอเอส 
ไฟเบอร์ ซึง่ให้บรกิารคอนเทนต์ด้านวดิโีอ เช่น ภาพยนตร์ ซรีส์ี และกฬีา
ระดบัโลก ทีช่่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเอไอเอส รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายไฟเบอร์ทัว่ประเทศในการให้บริการด้าน
ข้อมูลและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (EDS) ในตลาดลูกค้าองค์กร และ
การเป ิดตัวบริการคลาวด ์ส�าหรับองค ์กรแบบครบวงจรอย ่าง 
เป็นทางการ เพื่อสนับสนุนการยกระดับองค์กรในประเทศไทยให้มี
โครงสร้างต้นทุนในการด�าเนินงานที่ทัดเทียมกับระดับสากล  

ทั้งนี้  ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสจะเป็นส่วนสนับสนุนส�าคัญที่ช ่วยให ้
เอไอเอสสามารถสร้างแหล่งรายได้แหล่งใหม่ในอนาคตนอกเหนือจาก
การคิดค่าบริการการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือในปัจจุบัน และท�าให ้
เอไอเอสสามารถเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร (Integrated Player) 
ผ่านการผนวกสินค้าและบริการจากธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจเข้าด้วยกัน 
(Convergence)

ด�าเนินงานภายใต้ระบบใบอนุญาตผ่านการก�ากับดูแล
ของ กสทช.
เอไอเอสอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ กสทช. ซ่ึงถูกจัดตั้งโดย 
พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ บริษัทย่อยของ 

เอไอเอสได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากการชนะ
การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ท้ังสิ้น 3 ใบอนุญาต ได้แก่ 
ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถี ่2100 1800 และ 900 เมกะเฮริตซ์ รวมท้ัง
เป็นพันธมิตรในการใช้งานคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ของทีโอที 
ท�าให้เอไอเอสมีคลื่นความถี่รวม ณ สิ้นปี 2560 ทั้งสิ้น 55 เมกะเฮิรตซ์ 
โดยเอไอเอสมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการจ่ายค่าธรรมเนียม 
ใบอนญุาต การสบทบเงนิเข้ากองทนุวจิยัและพฒันากิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายแก่ กสทช. 
คดิเป็นประมาณร้อยละ 4-5 ของรายได้การให้บรกิารในแต่ละปี

นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ 
ก�าไรสุทธิ
เอไอเอสมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 ของก�าไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ปีละ 2 คร้ัง การจ่ายเงนิปันผลครัง้แรกจะพจิารณาจากผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัทในงวดครึ่งป ีแรก และการจ่ายเงินปันผลครั้งท่ีสอง 
จะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทในงวดคร่ึงปีหลัง ซ่ึง
จ�านวนเงินปันผลรวมประจ�าปีจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น

ส�าหรบัการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย จะพจิารณาจากผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อย สถานะการเงิน และปัจจัยส�าคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อย
นั้นๆ 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและ
แผนการลงทนุ รวมถงึความจ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคต
ของบริษทัและ/หรอืบรษิทัย่อย และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะต้อง
ไม่เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  
และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานปกติของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย โดยข้อมลูการจ่ายเงนิปันผลในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
มีดังนี้

2556 2557 2558 2559 2560

การจ่ายเงินปันผล 
(บาท : หุ้น)

12.15 12.00 12.99 10.08 7.08

1. เงินปันผลระหว่างกาล 6.40 6.04 6.50 5.79 3.51

2. เงินปันผลประจ�าปี 5.75 5.96 6.49 4.29 3.57

อัตราการจ่ายเงินปันผล 100% 99% 99% 98% 70%

GRI 102-2 , GRI 102-6 , GRI 102-7
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ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น (1) จ�านวน (หุ้น) สดัส่วนการถือหุน้ (%)

1 Singtel Global Investment Pte. Ltd.(2) 673,348,264 21.00

2 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation(3) 509,766,840 15.90

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 438,202,756 13.67

4 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จ�ากัด(4) 115,485,120 3.60

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

Singtel Asian Investments Pte. Ltd.* 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่  10  สิงหาคม  2560  
(วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ 
ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
 - ไม่มี -

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัท   
1. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ได้แก ่  

2.  Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. ถอืหุน้ในบรษัิททางตรงร้อยละ 23.32 โดยผูถ้อืหุ้นของ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. 
ได้แก ่

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวน (หุ้น) สดัส่วนการถือหุน้ (%)

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

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

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  149,850,387 5.04

4 Littledown Nominees Limited 100,370,100 3.38

5 ส�านักงานประกันสังคม 72,026,900 2.42

6 State Street Bank Europe Limited 39,847,498 1.34

7 Chase Nominees Limited 36,963,717 1.24

8 The Bank of New York Mellon 30,832,000 1.04

9 State Street Bank and Trust Company 26,540,300 0.89

10 GIC Private Limited 20,065,037 0.67

รวม 2,372,566,939 79.80

หมายเหตุ: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

*  Singtel Asian Investments Pte Ltd ถือหุ้นโดย Singapore Telecommunications Limited ในอัตราร้อยละ 100   
(ที่มา: Accounting and Corporate Regulatory Authority (ARCA), Singapore ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

หมายเหตุ:   (1)  รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนล่าสดุวนัที ่21 สงิหาคม 2560 จดัท�าโดย บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (นายทะเบียนหลกัทรพัย์) 
(2)  Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd.
(3) บริษัท แอนเดอร์ตั้น อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นในบริษัทจ�านวน 509,766,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.90 ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อ The Hongkong and   

    Shanghai Banking Corporation Limited   
(4)    ข้อมลูจากกรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ส�าเนาบญัชรีายช่ือผู้ถอืหุ้น เมือ่วันท่ี 14 พฤศจกิายน 2560 ของบรษิทั แอสเพน โฮลด้ิงส์ จ�ากัด เป็นบรษิัท

จดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตั้น อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
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1)    เอดบับลวิเอน็เข้าถือหุน้ในซเีอสแอลผ่านการท�าค�าเสนอซือ้หลักทรพัย์คดิเป็นร้อยละ 80.10 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของซเีอสแอล (ข้อมลู ณ วนัที ่23 
มกราคม 2561) จากแบบรายงานผลการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 256-2) ของเอดบับลวิเอน็ทีน่�าส่งต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) 

2)   สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี ที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
3)  เอบีเอ็น ปัจจุบันยังมิได้ประกอบธุรกิจ

โครงสร้างการถอืหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัในเครือ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 4,997 ล้านบาท ทุนช�าระแล้ว 2,973 ล้านบาท 

99.99%
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค 
เซ็นเตอร์ จ�ากัด (เอซีซี)

99.99%
บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด 
จ�ากัด (เอเอ็มซี)

99.99%
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ�ากัด 
(เอไอเอ็น)

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

99.99%
บริษัท ไมโม่เทค จ�ากัด (เอ็มเอ็มที)

99.98%
บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ�ากัด   
(เอฟเอ็กซ์แอล)

บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด  
(เอเอ็น)

60.00%

29.00%
บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ากัด 
(ไอเอช)

99.99%
บริษัท แอดวานซ์ บรอดเบนด์  
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (เอบีเอ็น)3)

10.00%
บริดจ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี   
(บีเอ็มบี)

20.00%
บรษัิท ศนูย์ให้บรกิารคงสทิธ ิ   
เลขหมายโทรศพัท์ จ�ากดั (ซแีอลเอช)
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51.00%
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (เอดีซี)2)

99.99%
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์   
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (เอสบีเอ็น)

99.99%
บรษิทั เทเลอนิโฟ มเีดีย จ�ากดั 
(มหาชน) (ทเีอม็ซ)ี

80.10%
บรษิทั ซเีอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด 
(มหาชน)1) (ซีเอสแอล)

99.99%
บรษิทั เอดี เวนเจอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) (เอดวี)ี

99.94%
บรษิทั เยลโล เพจเจส 
คอมเมอร์ส จ�ากดั (วายพซี)ี

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

98.55%
บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ากัด (ดีพีซี) 

99.99%
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ากัด 
(เอเอ็มพี)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มอินทัชในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

บริษทั ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)1)     41.14%

บรษิทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ�ากดั

บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล 
แซทเทลไลท์ จ�ากัด

บรษิทั ทซี ีบรอดคาสติง้ จ�ากดั

บริษัท ลาว 
เทเลคอมมวินเิคช่ันส์ จ�ากัด 49.00%

99.99%

100%

บริษัท ทีซี โกลเบิล 
เซอร์วิส จ�ากัด 100%

บรดิจ์ โมบาย พทีอี ีแอลทดีี

บรษิทั ศูนย์ให้บรกิารคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์ จ�ากัด 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ากัด

บรษิทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด 

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ�ากัด

บริษัท ไมโม่เทค จ�ากัด

บรษิทั ซปุเปอร์ บรอดแบนด์ เนท็เวอร์ค จ�ากดั

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ�ากัด

บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ�ากัด      

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ากัด 

บรษัิท แอดวานซ์ คอนแท็คเซน็เตอร์ จ�ากัด

บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ�ากัด 99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.98%

99.99%

98.55%

20.00%

10.00%

บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด 60.00%

บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ากัด 29.00%

บรษัิท แอดวานซ์ ดาต้าเนท็เวอร์ค 
คอมมวินเิคชัน่ส์ จ�ากัด 51.00%

100%บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) 
ไพรเวท จ�ากัด

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด

บรษิทั ไอพสีตาร์ เจแปน จ�ากดั 

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล 
เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด 

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย 
พีทีวาย จ�ากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ 
นิวซีแลนด์ จ�ากัด 100%

100%

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ 
ซิสเทม พีทีวาย จ�ากัด 100%

100%

100%

100%

100%

โทรศพัท์ในต่างประเทศดาวเทยีม
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ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)1) 

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส 
จ�ากดั (มหาชน)1) 40.45%

99.99%บรษิทั เอดี เวนเจอร์ จ�ากดั (มหาชน)

บรษิทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จ�ากดั

บริษทั ซเีอส ล็อกซอนิโฟ 
จ�ากดั (มหาชน)1) ,4)

99.99%

99.94%

80.10%

บรษิทั เทเลอนิโฟ มเีดีย จ�ากดั (มหาชน) 99.99%

บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด 100% บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส 
พีทีอี ลิมิเต็ด 51.00%
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บริษทั ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)1)     41.14%

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง 
ทีวี จ�ากัด

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จ�ากัด

บริษัท ทัช ทีวี จ�ากัด 99.99%

51.00%

99.99%

บริษัท อาร์ตแวร์ 
มีเดีย จ�ากัด2) 99.99%

บริษัท วงใน มีเดีย จ�ากัด

บรษิทั เพย์เบสสิ พทีอี ีลมิเิตด็

บรษิทั เมดเิทค โซลช่ัูน จ�ากดั

บริษัท ซินโนส จ�ากัด

บริษัท อีเว้นท์ ป็อป
โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท กอล์ฟดิกก์ จ�ากัด

บริษัท อุ๊คบี จ�ากัด 20.94%

25.00%

17.96%

16.67%

16.66%

15.36%

9.54%

อนิเทอร์เน็ตและส่ืออืน่4)

ธุรกิจอื่นๆ

Venture Capital3) อื่นๆ

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ปัจจุบันหยุดการด�าเนินธุรกิจ
3) ไม่รวมเงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้
4)  บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (เอดับบลิวเอ็น) เข้าถือหุ้นใน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ  

(ซีเอสแอล) ผ่านการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 80.10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของซีเอสแอล (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) จากแบบรายงานผลการเสนอ
ซ้ือหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) ของดับบลิวเอ็นท่ีน�าส่งต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

บรษิทั ไอทวี ีจ�ากดั (มหาชน)2)

บรษัิท ดทีีว ีเซอร์วสิ จ�ากดั 99.99%

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี 
เน็ตเวิร์ค จ�ากัด 100% บริษัท อินทัช มีเดีย จ�ากัด 99.99%

บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 99.99%

บริษัท ดิจิโอ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด 8.05%

52.92%




