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ชื่อย่อของหลักทรัพย์		 	 	 :	AVIFY
วิธีการซื้อขาย	 	 	 	 :	ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์	(Over	the	Counter:	OTC)
นายทะเบียน	 	 	 	 :	The	Bank	of	New	York		Mellon
อัตราส่วน	(ADR	to	ORD)	 	 	 :	1:1
หมายเลข	ADR	CUSIP	 	 	 :	00753G103

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น 

American Depositary Receipt

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 	 	 :	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	 	 	 	 :	ADVANC
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 	 :	5		พฤศจิกายน		2534
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด		 	 :	567,861.21	ล้านบาท	(ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560)
ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 :	4,997,459,800	บาท
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 	 	 :	2,973,095,330	บาท
จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 	 	 :		43,871	ราย	(ณ	วันที่	10	สิงหาคม	2560	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับ

เงินปันผล)
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	 	 	 :	36.22%	รายย่อย	(Free	float)
ประเภทธุรกิจ	 	 	 	 :		ให้บรกิารสือ่สารโทรคมนาคม	โดยรวมถงึธรุกจิให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที	่ธรุกิจอนิเทอร์เนต็

ความเร็วสูง	และธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 	 	 	 :		เลขที	่414	อาคารเอไอเอส	ถนนพหลโยธนิ	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรงุเทพมหานคร	

10400
เลขทะเบียนบริษัท	 	 	 	 :	0107535000265
เว็บไซต์	 	 	 	 	 :	http://www.ais.co.th
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์	 	 	 :	http://investor.ais.co.th/
โทรศัพท์	 	 	 	 	 :	(66)	2029	5000
โทรสาร	 	 	 	 	 :	(66)	2029	5165

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

GRI 102-4 , GRI 102-5 , GRI 102-45
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บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุน้)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค
จ�ากัด (เอดับบลิวเอ็น)
ส�านักงานเลขที่	414	
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์			:	(66)	2029	5000
โทรสาร				:	(66)	2029	5019

ให้บริการโทรคมนาคมทีใ่ช้คลืน่ความถี	่ใน
ย่านความถี่	2.1	กิกะเฮิรตซ์	ความถี่	900	
เมกะเฮิรตซ์	และ	1800	เมกะเฮิรตซ์	ผู้จัด
จ�าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ	 ให้บริการ
โทรคมนาคมบรกิารโครงข่ายโทรคมนาคม
และบริการโครงข่ายกระจายเสียง	 และ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

13.5 100 1,350 99.99

2. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (เอดีซี)
(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน	ดีพีซี)
ส�านักงานเลขที่	414
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		
โทรศัพท์			:	(66)	2029	5000
โทรสาร				:	(66)	2029	5019
เว็บไซต์					:	www.adc.co.th

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสาย
โทรศัพท์และสาย	Optical	Fiber

95.75 10 957.52 51.00	1)

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

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ
โทรคมนาคม

91.392) 10 913.862) 98.55

4. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ากัด 
(เอเอ็มพี)
ส�านักงานเลขที่	408/60	
อาคารพหลโยธินเพลส	ชั้น	15	
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		
โทรศัพท์			:	(66)	2029	5000
โทรสาร				:	(66)	2029	5019

ให้บริการการช�าระเงินค่าสินค้าและ
บรกิารทางอิเลก็ทรอนกิส์และบตัรเงนิสด

30 10 300 99.99

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

ให้บริการโทรคมนาคม	และบรกิารโครงข่าย
โทรคมนาคม	 เช่น	 บริการอินเทอร์เน็ต	
(ISP)	บริการอินเทอร์เนต็ระหว่างประเทศ
และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต	 บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	
(IPLC	&	IP	VPN)	บรกิารเสยีงผ่านเครอืข่าย
อนิเทอร์เนต็	(Voice	over	IP)	และบรกิาร
โทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 (IP	
Television)

3 100 300 99.99

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ และบริษัทที่เข้ำร่วมลงทุน

GRI 102-4 , GRI 102-5
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บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุน้)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

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

ให้บริการศูนย์ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 27.2 10 272 99.99

7. บริษทั แอดวานซ์ เมจคิการ์ด จ�ากดั
(เอเอ็มซี)
ส�านักงานเลขที่	414		
ถนนพหลโยธนิ	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		
โทรศัพท์			:	(66)	2029	5000
โทรสาร				:	(66)	2029	5019

จ�าหน่ายบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์											 25 10 250 99.99

8. บรษิทั เทเลอนิโฟ มีเดยี จ�ากัด
(มหาชน) (ทีเอ็มซี)3)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่านซีเอสแอล)
ส�านักงานเลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	
แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์			:	(66)	2262	8888
โทรสาร				:	(66)	2262	8899
เวบ็ไซต์				:		www.teleinfomediaco.th

น�าเสนอสือ่โฆษณาแบบออนไลน์ผสมผสาน
ผ่านเว็บไซต์	คอมพิวเตอร์	และโทรศัพท์
มือถือ	 ส�าหรับผู้ใช้บริการรายบุคคลและ
ภาคธุรกิจ

15.65 10 156.54 99.99

9. บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ�ากดั
(มหาชน) (ซีเอสแอล)3)

(บริษทัย่อยโดยอ้อมผ่านเอดับบลวิเอน็)
ส�านักงานเลขที่	414	
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	
โทรศัพท์			:	(66)	2263	8000
โทรสาร				:	(66)	2263	8132
เว็บไซต์					:	www.csloxinfo.com

ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต	คอมพิวเตอร์	
และการสือ่สารทีต่อบสนองความต้องการ
ของลูกค้าองค์กรธุรกิจ

594.51 0.25 148.63 80.10

10 บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ�ากัด 
(เอไอเอ็น)
ส�านักงานเลขที่	414	
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		
โทรศัพท์		:	(66)	2029	5000
โทรสาร				:	(66)	2029	5019
เว็บไซต์			:	www.ain.co.th

ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2 100 200 99.99

GRI 102-4 , GRI 102-5
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บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุน้)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

11. บรษัิท แอดวานซ์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (เอบีเอ็น)
ส�านักงานเลขที่	414
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		
โทรศัพท์			:	(66)	2029	5000
โทรสาร				:	(66)	2029	5019

ปัจจุบันยังมิได้ประกอบธุรกิจ 0.75 100 75 99.99

12. บรษิทั ไวร์เลส ดไีวซ์ ซพัพลาย จ�ากัด 
(ดับบลิวดีเอส)
ส�านักงานเลขที่	414	
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		
โทรศัพท์			:	(66)	2029	5000
โทรสาร					:	(66)	2029	5019

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

0.5 100 50 99.99

13. บรษิทั ไมโม่เทค จ�ากัด (เอม็เอม็ท)ี
ส�านักงานเลขที่	1291/1	
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน		
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		
โทรศัพท์			:	(66)	2029	5000
โทรสาร				:	(66)	2029	5019

พฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ	(IT)	บรกิาร
รวบรวมข้อมูลส�าหรับบริการเสริมบน
โทรศพัท์เคลือ่นที	่(Content	Aggregator)	
และให้บรกิารในการเรยีกเก็บและรบัช�าระ
เงินจากลูกค้า

0.5 100 50 99.99

14. บรษัิท เอด ีเวนเจอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
(เอดีวี)3)

(บรษิทัย่อยโดยอ้อมผ่านซเีอสแอล)
ส�านักงานเลขที่	1291/1	
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		
โทรศัพท์			:	(66)	2262	8888
โทรสาร				:	(66)	2262	8877
เว็บไซต์				:	www.shinee.com

คัดสรรและน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร	 และ
สาระความบันเทิงที่ตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ช้บรกิารผ่านระบบโทรศพัท์เคลือ่นที	่
(Mobile	Content	Provider)	และเครอืข่าย
อนิเทอร์เนต็	(Community	Portal)	รวมถงึ
บริการแอปพลิเคชันต่างๆ	ผ่านระบบ	IOS	
และ	Andriod

1.07 10 10.75 99.99

15. บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ�ากัด 
(เอฟเอ็กซ์แอล)
ส�านักงานเลขที่	1291/1	
ถนนพหลโยธิน	 แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร		
โทรศัพท์			:	(66)	2029	5000
โทรสาร				:	(66)	2029	5019

ให้เช่าและบริการพื้นที่	 ที่ดินและอาคาร	
และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ

0.01 100 1 99.98

GRI 102-4 , GRI 102-5
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บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุน้)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

16. บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส 
จ�ากัด (วายพีซี)3)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่านซีเอสแอล)
เลขที่	1126/2	อาคารวานิช	2	
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	
แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์			:	(66)	2262	8888
โทรสาร				:	(66)	2262	8823

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการโฆษณาและ
เผยแพร่ธุรกิจ	 กิจกรรมของบุคคล	 คณะ
บุคคล	 นิติบุคคลและหน่วยงานของรัฐ	
โดยใช้สือ่โฆษณาทกุประเภท	และประกอบ
กจิการจ�าหน่าย	จดัหา	เป็นตวัแทนจ�าหน่าย	
ตัวแทนจัดหา	 งานโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางธุรกิจโดยสื่อโฆษณาทุกประเภท

0.01 10 0.1 99.94

บริษัทร่วมค้า ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุน้)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1. บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด 
(เอเอ็น)4)

2126	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	
แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร		
โทรศัพท์			:	(66)	2029	5055
โทรสาร				:	(66)	2029	5019

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วน�าแสง	ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

1 100 100 60.00

บริษัทร่วม ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุน้)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1. บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ากัด 
(ไอเอช)
52/1	หมู่ที่	5	
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ต�าบลบางสีทอง	อ�าเภอบางกรวย	
จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์			:	(66)	2029	5055
โทรสาร					:	(66)	2029	5019

ให ้ เช ่าอุปกรณ์โครงข ่ายสื่อสัญญาณ
โทรคมนาคม

5 100 500 29.00

หมายเหตุ:		4)	เอเอ็น	เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง	เอบีเอ็นกับบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

หมายเหตุ:		1)		สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี		ที่เหลืออีกร้อยละ	49	ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน	 	 	 	
2)	เม่ือวนัที	่5	มถินุายน	2560	ดพีซีไีด้จดทะเบยีนลดทนุจากเดมิ	3,655.47	ล้านบาท	เป็น	913.86	ล้านบาท

																							3)		เอดับบลิวเอ็นเข้าถือหุ้นในซีเอสแอลผ่านการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์	คิดเป็นร้อยละ	80.10	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของซีเอส
แอล	(ข้อมูล	ณ	วันที่	23	มกราคม	2561)	เป็นผลให้	ทีเอ็มซี	เอดีวี	และวายพีซี	มีสถานะเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมผ่านซีเอสแอล

GRI 102-4 , GRI 102-5 , GRI 102-42
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บริษัทร่วมลงทุน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านหุน้)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1. บริดจ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี 
(บีเอ็มบี) 
750	Chai	Chee	Road,	
#03-02/03,
Technopark	@	Chai	Chee,	
ประเทศสิงคโปร์		469000
โทรศัพท์			:	(65)	6424	6270
โทรสาร				:	(65)	6745	9453

ให้บรกิารเก่ียวกับเครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่
ในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกเพื่อให้บริการ
เครอืข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

9 1		
เหรยีญสหรฐั

9	
ล้านเหรียญ

สหรัฐ

10.00

2. บรษิทั ศนูย์ให้บรกิารคงสทิธิเลขหมาย
โทรศัพท์ จ�ากัด (ซีแอลเอช)
ส�านักงานเลขที่	98	
อาคารสาทร	สแควร์	ออฟฟิศ	ทาวเวอร์	
ห้องเลขที่	403	ชั้นที่	4	
ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์			:	(66)	2646	2523
โทรสาร				:	(66)	2168	7744

ศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศและฐาน
ข้อมูลกลาง	 ประสานงานการโอนย้ายผู้ให้
บริการโทรคมนาคม	เพ่ือการคงสทิธเิลขหมาย
โทรศัพท์	(Mobile	Number	Portability:	
MNP)

0.02 100 2 20.00

ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ

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

ผู้สอบบัญชี	 	 	 	 ดร.	ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล		 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3356	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โทมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	 	 	 	
	 	 	 	 	 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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ค�ำอธิบำยศัพท์เทคนิคและตัวย่อในเนื้อหำ
กลุ่มบริษัท

ซีเอสแอล บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จ�ากัด	(มหาชน)

ซีแอลเอช บริษัท	ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์	จ�ากัด	

ดับบลิวดีเอส บริษัท	ไวร์เลส	ดีไวซ์	ซัพพลาย	จ�ากัด	

ดีพีซี บรษัิท	ดจิติอล	โฟน	จ�ากดั	

ทีเอ็มซี บริษัท	เทเลอินโฟ	มีเดีย	จ�ากัด(มหาชน)

บีเอ็มบี บริดจ์	โมบาย	พีทีอี	แอลทีดี	

วายพีซี บริษัท	เยลโล	เพจเจส	คอมเมอร์ส	จ�ากัด	

เอซีซี บริษัท	แอดวานซ์	คอนแท็คเซ็นเตอร์	จ�ากัด	

เอดับบลิวเอ็น บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด	

เอดีซี บริษัท	แอดวานซ์	ดาต้าเน็ทเวอร์ค	คอมมิวนิเคชั่นส์	จ�ากัด	

เอดวีี บริษัท	เอดี	เวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

เอบีเอ็น บริษัท	แอดวานซ์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด		

เอฟเอ็กซ์แอล บริษัท	แฟกซ์	ไลท์	จ�ากัด	

เอ็มเอ็มที บริษัท	ไมโม่เทค	จ�ากัด	

เอสบีเอ็น บริษัท	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด	

เอเอ็น บริษัท	อมตะ	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

เอเอ็มซี บริษัท	แอดวานซ์	เมจิคการ์ด	จ�ากัด

เอเอ็มพี บริษัท	แอดวานซ์	เอ็มเปย์	จ�ากัด

เอไอเอ็น บริษัท	เอไอเอ็น	โกลบอลคอม	จ�ากัด		

เอไอเอส บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)

ไอเอช บริษัท	อินฟอร์เมชั่น	ไฮเวย์	จ�ากัด

หน่วยงานอื่น
กค. กระทรวงการคลัง

กสท บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)

กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

คธอ.		 คณะกรรมการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	ส�านกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

ทีโอที บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)

ส�านักงานกสทช. ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ศัพท์เทคนิค
IoT	(Internet	of	Things) การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์

Carrier	Aggregation การท�าให้อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วข้ึนโดยการขยาย	 Band	 ด้วย	
วิธีการน�าช่องสัญญาณ	LTE	(License	Band)	หลายช่องสัญญาณมารวมกัน

Multipath	TCP การรวมความเรว็คลืน่ความถี	่AIS	4G	ADVANCED	และ	AIS	SUPER	WiFi	เข้าด้วยกนั

OTT	(Over-The-Top) บริการต่อยอดอื่นๆ	บนอินเทอร์เน็ต

NB-IoT	(Narrow	Band	IoT) มาตรฐานการใช้พลงังานไฟฟ้าต�า่	และเป็นคลืน่ความถีว่ทิยทุีแ่บ่งเป็นหลายช่อง	ท�าให้สามารถ
ใช้งานได้ทุกที่

4G	Massive	MIMO	32T	32R นวัตกรรมของเทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมประมาณการรับและส่งคลื่นความถี่ระหว่างเสาอากาศกับ
มือถือ	ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้น

API	(Application	Programming	Interface) ช่องทางการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ	 API	 จากที่อื่น	 เป็นตัวกลางท่ีท�าให้โปรแกรม
ประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่น

สัญญาอนุญาต	900 สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ	900

สัญญาให้ด�าเนินการ	1800 สัญญาให้ด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า	1800
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กำรน�ำเสนอเนื้อหำในรำยงำน

วัตถุประสงค์
รายงานฉบับนี้	จัดท�าขึ้นเพื่อน�าเสนอข้อมูลเชิงนโยบาย	กลยุทธ์	และ
การด�าเนินงานใน	3	ด้าน	คือเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เฉพาะ
ในประเดน็ทีม่สีาระส�าคญั	ซึง่จะกระทบต่อความสามารถในการด�าเนนิ
ธุรกิจ	 การด�ารงอยู่	 การพัฒนา	 และเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ของกลุ่มเอไอเอส		เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจถึงกลยุทธ์และทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว		ความท้าทายและโอกาสที่
ก�าลังจะเกิดขึ้น	แนวทางการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานของ
กลุ่มเอไอเอส	

ขอบเขตกำรรำยงำน
การน�าเสนอเนื้อหาในรายงาน	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.			ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและ	
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์	คูม่อืจดัท�าแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี	 และ	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (CG	
code)	 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์		

2.			แนวทางของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	เป็นปีที่	5	โดย
ใช้กรอบการรายงาน	 GRI	 Standard	 	 ในระดับเบื้องต้น	 (Core)		
รวมถึงได้มีการน�าเสนอการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนแห่งสหประชาติ	 (Sustainable	 Development	 Goals:	
SDGs)		

ข้อมูลที่น�าเสนอในรายงานประกอบด้วยข้อมูลของเอไอเอส	 ซึ่งเป็น
บริษัทใหญ่	และบริษัทย่อยในกลุ่มเอไอเอสทั้งหมด	ตามที่รายชื่อที่ได้
เปิดเผยไว้ในหวัข้อ	“ข้อมลูทัว่ไปของเอไอเอสและบรษิทัในกลุ่มเอไอเอส
และข้อมูลส�าคัญอื่นๆ”	หน้า	301-305	ครอบคลุมถึงข้อมูลที่รวบรวม
ได้จากการสอบถามผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม	ซึ่ง
เป็นข้อมูลประจ�าปี	2560	 (1	มกราคม	2560	 -	31	ธันวาคม	2560)		
เว้นแต่จะได้ก�าหนดเฉพาะไว้เป ็นอย่างอื่นซึ่งจะมีการระบุเป็น
หมายเหตุให้ท่านทราบ	 โดยข้อมูลเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
ทางการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ช่องทำงติดต่อกรณีที่มีข้อสอบถำม 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 414  อาคารเอไอเอส 1  ชัน้ 22 ถนนพหลโยธนิ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (66) 2029 3277
โทรสาร : (66) 2029 5165
อีเมล :  AISSustainability@ais.co.th
เว็บไซต์ : http://www.ais.co.th  

We would like to hear your feedback

GRI , 102-12, GRI 102-32 , GRI 102-43 , GRI 102-44 , GRI 102-49 , GRI 102-50 , GRI 102-51 , GRI 102-52 , GRI 102-53 , GRI 102-54
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/ประเด็นที่ให้ความสำาคัญ 

ชุมชน •	 ชุมชนสัมพันธ์
•	 กล่องรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน	

ที่สถานีฐาน

ทุกวัน
ทุกวัน

•	 การมส่ีวนร่วมของเอไอเอสเพือ่สร้างชมุชนให้เข้มแขง็
•	 การสร้างความมั่นใจเร่ืองความปลอดภัยของ	

เสาสัญญาณโทรศัพท์

พันธมิตรทางธุรกิจ •	 การส�ารวจความพึงพอใจของตัวแทน
จ�าหน่าย

•	 คอลล์	เซนเตอร์
•	 พนักงานขาย
•	 ตัวแทนที่ติดต่อกับตัวแทนจ�าหน่าย

ปีละ	1	ครั้ง

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกเดือน

•	 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพันธมิตรทุกราย
•	 ความรูใ้นการตอบค�าถามและการให้ความช่วยเหลอื

ของพนักงานเอไอเอส
•	 การให้ผลตอบแทนที่จูงใจและเป็นธรรม

พนักงาน •	 การส�ารวจความผูกพันของพนักงาน	
ต่อองค์กร

•	 โซเชียล	อินทราเน็ต
•	 รายการ	CEO	Weekly	Talk

ปีละ	1	ครั้ง

ทุกวัน
ทุกวันศุกร์

•	 โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ
•	 ค่าตอบแทนที่จูงใจและเป็นธรรม
•	 ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสม
•	 การรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์กร
•	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างาน

ลูกค้า •	 การประเมนิความพงึพอใจของลกูค้า	
ผ่าน
-	คอลล์	เซ็นเตอร์
-	พนักงานขาย
-	ตัวแทนจ�าหน่าย
-	โซเชียลเน็ตเวิร์ค

•	 การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ของลูกค้า	ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังกล่าว
ข้างต้น

ทุกวัน

ทุกวัน

•	 ความครอบคลุมและการมีคุณภาพของเครือข่าย
•	 การได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการท่ีครบถ้วน

และโปร่งใส
•	 การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
•	 ความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการ

แนวทำงในกำรก�ำหนดประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญต่อควำม
ยั่งยืนของกลุ่มเอไอเอส

กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	 สภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 และภาวะ
การแข่งขันทางธุรกิจ	ท�าให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 มีความเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้น	
โดยนอกจากกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกั	5	กลุม่	คอื	ชมุชนและสงัคม	ลกูค้า	
คูค้่า	พนกังาน	และสิง่แวดล้อม		ทีท่กุๆ	การตดัสนิใจหรือความคาดหวงั
จะมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจและพัฒนาการของเอไอเอสแล้ว	 ยังมีกลุ่ม

ผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ	ทีเ่ราต้องการรบัรูท้ศันคตแิละความคาดหวังเพิม่เติม		
โดยมีการสอบถามและรับฟังผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่มโดยตรง	 เพื่อที่สุดท้ายแล้วข้อมูลที่เอไอเอสได้รับ
จากการฟังผูมี้ส่วนได้เสยีเหล่านี	้จะเป็นตวัก�าหนดทศิทางและการพฒันา
ธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันใน
ระยะยาวได้

GRI 102-40
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/ประเด็นที่ให้ความสำาคัญ 

นักถือหุ้นและผู้ลงทุน •	 การประชุมผู้ถือหุ้น
•	 การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	

(Analyst	briefing)
•	 การประชุมทางโทรศัพท์และการประชุม

ออนไลน์
•	 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	

(Opportunity	day)
•	 งานประชาสัมพันธ์บริษัท	(Roadshow)
•	 การเยี่ยมเยียนบริษัท	(Company	visit)
•	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และหน่วยงาน	

Compliance

ปีละ	1	ครั้ง
ปีละ	2	ครั้ง

ไตรมาสละ	1	ครั้ง

ไตรมาสละ	1	ครั้ง

18	ครั้ง
140	ครั้ง
ทุกวัน

•	 ผลประกอบการที่เติบโตแข็งแรง
•	 ความสม�่าเสมอในการจ่ายเงินปันผล
•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•	 สทิธใินการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารอย่างเท่าเทยีมกนั
•	 การให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเพียงพอ

หน่วยงานภาครัฐ •	 หน่วยงานธุรกิจสัมพันธ์
•	 เวทีประชาพิจารณ์และรับฟังความคิด

เห็นต่างๆ

ทุกวัน
ขึ้นอยู่กับหน่วย
งานก�ากับดูแล

•	 การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายทาง
ด้านโทรคมนาคม

•	 คุณภาพและการขยายโครงข่ายเป็นไปตาม	
ข้อก�าหนด

•	 การท� า ให ้ทุกคนสามารถเข ้ าถึ งบริการ
โทรคมนาคมอย่างเท่าเทียมกัน

•	 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

สื่อมวลชน •	 การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์และโทรศัพท์

•	 การท�ากิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน
•	 Knowledge	Sharing
•	 สื่อมวลชนสัมพันธ์		(เยี่ยมเยียน,	

สนับสนุนกิจกรรมของสื่อ)

ทุกวัน

ไตรมาสละ	1	ครั้ง
ทุกเดือน
ทุกวัน

•	 ความมัน่ใจในการบรหิารจดัการขององค์กร
•	 การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆ	

ของส่ือมวลชน
•	 การให้ข้อมลูและองค์ความรูต่้างๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการท�างานของสือ่มวลชน
•	 เพ่ิมประสทิธภิาพการท�างานของสือ่จากบรกิาร

ของเอไอเอส
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ขั้นตอนก�ำหนดประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
เอไอเอสก�าหนดประเด็นที่มีนัยส�าคัญซึ่งเป็นตัวแปรหลักในการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานและการบริหารจัดการของเอไอเอสใน	3-5	ปี		โดย
ใช้วิธีการที่ให้ไว้ตามแนวทางของ	GRI	Standard

ตารางระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อความยั่งยืนของเอไอเอสในแต่ละระดับ

จัดล�าดับความส�าคัญ

ประเด็นที่คาดว่าจะมีนัยส�าคัญต่อความยั่งยืนของเอไอเอส

ระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

ปัจจัยน�ำเข้ำ (Input)

ผลลัพธ์ (Outcome)

•	 ตัวชี้วัดตาม	GRI
•	 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ทั้งในประเทศและสากล
•	 ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของเอไอเอส
•	 ปัจจัยเสี่ยงและโอกาสในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
•	 ทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

•	 สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ
•	 สิง่ทีม่คีวามส�าคญัด้านเศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดล้อมต่อเอไอเอส

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ทวนสอบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ปัจจัยน�ำเข้ำ (Input)

ผลลัพธ์ (Outcome)

•	 ตารางระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อความย่ังยืนของเอไอเอส
ในแต่ละระดับ

•	 การประชุมของกรรมการและผู้บริหารเพื่อพิจารณา

ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญที่ถูกต้องและครบถ้วนเพ่ือน�าไปก�าหนด
แนวทางการด�าเนินงานและการบริหารจัดการของเอไอเอสใน	
3-5	ปี

ตารางระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่ได้จากการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนในขั้นตอนที่	3	

ความมั่นใจในข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4
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วิธกีำรน�ำเสนอเนือ้หำของประเดน็ทีม่นัียส�ำคญัในรำยงำน
ฉบบัน้ี

1.		ประเด็นที่มีนัยส�าคัญมากที่สุด	(โซนสีด�า)	:	เนื้อหาจะครอบคลุมถึง
ผลการด�าเนินงาน	เป้าหมาย	และตัวชี้วัด

2.		ประเด็นที่มีนัยส�าคัญปานกลาง	(โซนเขียวเข้ม)	:	เน้ือหาครอบคลุม
ถึงผลการด�าเนินงาน	และตัวชี้วัด

3.		ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัน้อยทีส่ดุ	(โซนสเีขยีวอ่อน)	:	เนือ้หาจะน�าเสนอ
เฉพาะผลการด�าเนินงาน

กำรควบคุมคุณภำพของกำรจัดท�ำรำยงำน
1.		ความสมดุลของข้อมูล	(Balance)	เรายึดมั่นใจการน�าเสนอข้อมูล

ที่มีความสมดุลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ	 เพื่อให้ผู ้อ่านสามารถ
ประเมินผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของเราได้อย่างแม่นย�า

2.		ความสามารถในการเปรียบเทียบเนื้อหา	(Comparability)	เราน�า
เสนอข้อมลูผลการด�าเนนิงานก่อนหน้า	เพ่ือแสดงถงึความเปลีย่นแปลง
และพัฒนาการที่เกิดขึ้นในองค์กร	

3.		ความแม่นย�า	(Accuracy)	เราทวนสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูล
ในรายงานฉบบันีม้คีวามถกูต้องแม่นย�าและมรีายละเอยีดทีค่รบถ้วน	

4.		ความตรงเวลา	(Timeliness)	เราจัดท�ารายงานเป็นประจ�าทุกป	ี
เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่นใจสามารถประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ด้านความยัง่ยนืของเราได้ตามต้องการในระยะเวลาทีค่าดการณ์ได้

5.		ความชดัเจน	(Clarity)	เราน�าเสนอข้อมลูทีม่คีวามชดัเจนและเข้าใจ
ได้ง่ายส�าหรับผู้อ่าน

6.		ความน่าเชือ่ถอื	(Reliability)	เรามขีัน้ตอนการทวนสอบความถกูต้อง
ของข้อมลูโดยหน่วยงานภายใน	เพือ่ให้ผูอ่้านเกดิความมัน่ใจในข้อมลู
ที่มีความถูกต้อง	โปร่งใส	และตรวจสอบได้

ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อควำมยั่งยืนของเอไอเอส

ส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคมของเอไอเอส

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย

ประเด็นที่ีมีนัยส�าคัญน้อยที่สุดประเด็นที่ีมีนัยส�าคัญปานกลางประเด็นที่ีมีนัยส�าคัญมาก

•	 การได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน
•	 คุณภาพและความน่าเชื่อถือของโครงข่าย
•	 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
•	 การรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
•	 การสร้างความพึงพอใจต่อคู่ค้า
•	 การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร
•	 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

•  การต่อต้านการทุจริตและ
คอรัปชั่น

• การแข่งขันที่เป็นธรรม
• สิทธิมนุษยชน
•  สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ    

สิ่งแวดล้อม
•  การลดมลภาวะและของเสียจาก

การด�าเนินงาน

•  การสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ
•  ความปลอดภยัและอาชวี อนามยั

ในการท�างาน

GRI 102-46 , GRI 102-47



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 313

กำรปฏิบัติตำมเกณฑ์ GRI (Report Disclosure Indexes) 
(GRI 102-55)

GRI Sustainability Reporting Standards

GRI Standard 
Disclosure Description Page/ URL Omission/ Note External Assurance

Organizational Profile

102-1 Name	of	the	organization Page	304 -

102-2 Activities,	brands,	
products,	and	services

Page	20-21,	29-34,	
132-141

-

102-3 Location	of	headquarters Page	85-86 -

102-4 Location	of	operations Page	304-308 -

102-5 Ownership	and	legal	
form

Page	304-308 -

102-6 Markets	served Page	20-21 -

102-7 Scale	of	the	organization Page	20-21 -

102-8 Information	on	
employees	and	other	
workers

Page	150 -

102-9 Supply	Chain Page	146-149 -

102-10 Significant	changes	to	the	
organization	and	its	
supply	chain

- There	was	no	
significant	change	
during	the	report	
period.

-

102-11 Precautionary	principle	or	
approach

All	Sections -

102-12 External	Initiatives Page	311,		
Page	321-327

- -

102-13 Membership	of	
associations

- We	have	not	
participated	in	any	
trade	associations

-

Strategy

102-14 Statement	from	senior	
decision-maker

Page	8-9,	10-11,	
26-27

-

102-15 Key	impacts,	risks,	and	
opportunities

Page	40-51 -

Ethics and Integrity

102-16 Values,	principles,	
standards,	and	norms	of	
behavior

Page	89 -

102-17 Mechanisms	for	advice	
and	concerns	about	
ethics

Page	106 -

General Standard Disclosures
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GRI Standard 
Disclosure Description Page/ URL Omission/ Note External Assurance

Governance

102-18 Governance	structure Page	64 -

102-20 Executive-level	
responsibility	for	
economic,	
environmental,	and	
social	topics

Page	64 -

102-22 Composition	of	the	
highest	governance	body	
and	its	committees

Page	52-57,	65-66,	
74,	79

-

102-23 Chair	of	the	highest	
governance	body

Page	66 -

102-24 Nominating	and	selecting	
the	highest	governance	
body

Page	73 -

102-25 Conflicts	of	interest Page	68,	90,	94,	
290-298

-

102-26 Role	of	the	highest	
governance	body	in	
setting	purpose,	values,	
and	strategy

Page	68-69 -

102-27 Collective	knowledge	of	
highest	governance	body

Page	67 -

102-28 Evaluating	the	highest	
governance	body’s	
performance

Page	82 -

102-30 Effectiveness	of	risk	
management	process

Page	102-103 -

102-31 Review	of	economic,	
environmental,	and	
social	topics

Page	40,	102 The	review	of	
economic,	
environmental,	and	
social	topics	is	
conducted	on	an	
annual	basis.

-

102-32 Highest	governance	
body's	roles	in	
sustainability	reporting

Page	311 -

102-33 Communicating	critical	
concerns

Page	85,	107 -

General Standard Disclosures
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GRI Standard 
Disclosure Description Page/ URL Omission/ Note External Assurance

Stakeholder Engagement

102-40 List	of	stakeholder	groups Page	312 -

102-41 Collective	bargaining	
agreements

Not	applicable Reporting	on	this	
indicator	is	not	
applicable	because	AIS	
does	not	have	trade	
union.	AIS	respects	and	
fully	supports	the	rights	
of	employee	in	freedom	
of	association	in	
accordance	with	laws.

-

102-42 Identifying	and	selecting	
stakeholders

Page	308 -

102-43 Approach	to	stakeholder	
engagement

Page	311 -

102-44 Key	topics	and	concerns	
raised

Page	311 -

Reporting Practice

102-45 Entities	included	in	the	
consolidated	financial	
statements

Page	304 -

102-46 Defining	report	content	
and	topic	boundaries

Page	315 -

102-47 List	of	material	topics Page	315 -

102-48 Restatements	of	
information

Not	applicable -

102-49 Changes	in	reporting Page	311 Change	from	GRI-G4	to	
GRI	Standard

-

102-50 Reporting	period Page	311 -

102-51 Date	of	most	recent	
report

Page	311 -

102-52 Reporting	cycle Page	311 -

102-53 Contact	point	for	
questions	regarding	the	
report

Page	311 -

102-54 Claims	of	reporting	in	
accordance	with	the	GRI	
Standards

Page	311 -

102-55 GRI	content	index This	Appendix	 -

General Standard Disclosures
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GRI Standard 
Disclosure Description Page/ URL Omission/ Note External Assurance

102-56 External	assurance - This	is	the	first	year	
that	AIS	has	developed	
an	instegrated	report,	
therefore,	some	
information	are	not	
ready	for	reporting.

-

General Standard Disclosures

GRI Standard 
Disclosure Description Page/ URL Omission/ Note External Assurance

GRI 201: Economic Performance

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

All	Sections -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

All	Sections -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

All	Sections -

GRI 203: Indirect Economic Impacts-

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	124-125 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	124-125 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	124-125 -

203-1 Infrastructure	
investments	and	services	
supported

Page	124-125 -

GRI 205: Anti-Corruption

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	91-92 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	91-92,	107 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	91-92 -

Specific Standard Disclosures
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Specific Standard Disclosures

GRI Standard 
Disclosure Description Page/ URL Omission/ Note External Assurance

205-2 Communication	and	
training	about	anti-
corruption	policies	and	
procedures

page	91 -

205-3 Confirmed	incidents	of	
corruption	and	actions	
taken

- There	is	no	corruption	
case	during	2017

-

GRI 302: Energy

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	168-172 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	168-172 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	168-172 -

302-1 Energy	consumption	
within	the	organization

Page	169 -

GRI 303: Waste

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	168-172 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	168-172 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	168-172 -

GRI 305: Emissions

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	168-172 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	168-172 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	168-172 -

305-1 Direct	(Scope	1)	GHG	
emissions

Page	168-172 -

305-2 Energy	indirect	(Scope	2)	
GHG	emissions

Page	168-172 -
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Specific Standard Disclosures

GRI Standard 
Disclosure Description Page/ URL Omission/ Note External Assurance

GRI 306: Effluents and Waste

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	168-172 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	168-172 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	168-172 -

GRI 401: Employment

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	150-152 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	150-152 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	150-152 -

GRI 403: Occupational Health and Safety

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	153-155 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	153-155 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	153-155 -

GRI 404: Training and Education

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	150-152 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	150-152 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	150-152 -

404-1 Average	hours	of	training	
per	year	per	employee

Page	160 -
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GRI Standard 
Disclosure Description Page/ URL Omission/ Note External Assurance

404-2 Programs	for	upgrading	
employee	skills	and	
transition	assistance	
programs

Page	124-133 -

404-3 Percentage	of	employees	
receiving	regular	
performance	and	carrier	
development	reviews

Page	155 -

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	150-152 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	150-152 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	150-152 -

405-1 Diversity	of	governance	
bodies	and	employees

Page	160 -

GRI 413: Local Communities

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	124-125 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	124-125 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	124-125 -

GRI 414: Supplier Social Assessment

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	106-107 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	106-107 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	106-107 -

414-1 New	suppliers	that	were	
screened	using	social	
criteria

Page	106-107 -

Specific Standard Disclosures
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GRI Standard 
Disclosure Description Page/ URL Omission/ Note External Assurance

GRI 417: Marketing and Labelling 

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	41 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	41 -

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	41 -

417-2 Incidents	of	non-
compliance	concerning	
product	and	service	
information	and	labeling

Page	41-51 -

417-3 Incidents	of	non-
compliance	concerning	
marketing	
communications

Page	41-51 -

GRI 418: Customer Privacy

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	142-147,	
165-167

-

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	142-147,	
165-167

-

103-3 Evaluation	of	the	
management	approach

Page	142-147,	
165-167

-

418-1 Substantiated	complaints	
concerning	breaches	of	
customer	privacy	and	
losses	of	customer	data

Page	166 -

GRI 419: Socioeconomic Compliance

103-1 Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
Boundary

Page	41 -

103-2 The	management	
approach	and	its	
components

Page	41 -

Specific Standard Disclosures
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เกณฑ์ UNGC การดำาเนินการของเอไอเอส ตำาแหน่งในรายงาน

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

1.	 สนับสนุนและเคารพในการปกป้อง	
สทิธมินษุยชนทีป่ระกาศในระดบัสากล

•	 ความเสมอภาคในการจ้างงานและการให้
สวัสดิการ

•	 การยึดถือการร ่วมธุรกิจกับคู ่ค ้าที่มี
คุณธรรม

•	 การปกป้องระบบสารสนเทศและข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า

•	 Page	112,	165

•	 Page	165

•	 Page	142

2.	 หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตน
เข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้องกบัการล่วงละเมดิ
สิทธิมนุษยชน

•	 การด�าเนินมาตรการคัดกรองคู่ค้า	 โดย
ก�าหนดให้ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน	
เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่จะพิจารณาคัดเลือก
คูค้่าใหม่	รวมถงึต่อสญัญากบัคูค้่ารายเดมิ	
และมีการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

•	 การก�าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อ
ปกป้องระบบสารสนเทศและข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า

•	 การก�าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมการ
เคารพทรัพย์สินทางปัญญา

•	 Page	166

•	 Page	142

•	 Page	87,	88,	93,	165,	167

การด�าเนินงานด้านแรงงาน 

3.	 ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวม
กลุม่ของแรงงานและการรับรองสทิธใิน
การร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง

•	 การสื่อสารกับพนักงานและการเปิดรับ
ฟังเสียงของพนักงาน

•	 Page	151

4.	 ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และทีเ่ป็นการ
บังคับในทุกรูปแบบ

•	 การจัดท�าแผนแม่บทและเพิ่มมาตรการ
การตรวจสอบคูค้่าหลกัและการประกาศ
ระเบียบ	 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคล	
นติบิคุคล	ทีถ่กูขึน้บญัชต้ีองห้ามท�าธรุกจิ

•	 Page	166

5.	 ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง •	 การจัดท�าแผนแม่บทและเพิ่มมาตรการ
การตรวจสอบคูค้่าหลกัและการประกาศ
ระเบียบ	 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคล	
นติบิคุคล	ทีถ่กูขึน้บญัชต้ีองห้ามท�าธรุกจิ

•	 Page	166

กำรปฏิบัติตำมเกณฑ์ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ 
(UN GLOBAL COMPACT PRINCIPLES)
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เกณฑ์ UNGC การดำาเนินการของเอไอเอส ตำาแหน่งในรายงาน

6.	 ขจัดการเลือกปฏบิตัใินเรือ่งการจ้างงาน
และการประกอบอาชีพ

•	 การก�าหนดนโยบายในการจ้างงานโดย
ค�านงึถงึการให้โอกาสแก่คนทกุกลุม่อย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย

•	 Page	165

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

7.	 สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังใน
การด�าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

•	 การลดการปล่อยคาร์บอนจากการด�าเนนิ
กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

•	 Page	169

8.	 .อาสาจัดท�ากิจกรรมที่ส่งเสริมการยก
ระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

•	 การส่งเสรมิให้ลกูค้าให้คนือุปกรณ์สือ่สาร
ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว	(E-Waste)

•	 Page	168

9.	 ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	 การสร้างศูนย์ข้อมูลของบริษัท	 (Data	
centers)	 ที่ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ

•	 Page	169-172

การด�าเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

10.	ด�าเนินงานในทางต่อต้านการทจุรติรวม
ทัง้การกรรโชก	และการให้สนิบนในทุก
รูปแบบ

•	 การประกาศนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงจากการทุจริต

•	 การก�าหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูล
การกระท�าผิดและการท�าทุจริต	 การ
สอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

•	 การจดัท�านโยบายต่อต้านการทจุรติ	การ
ให้หรอืรบัสินบนและการคอร์รปัชัน่อย่าง
สิ้นเชิง	(Zero	Tolerance	Policy)

•	 Page	104,	108

•	 Page	78,	85,	107,	116

•	 Page	108
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SDGs การดำาเนินการของเอไอเอส ตำาแหน่งในรายงาน

•	 โครงการดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทย	เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่ม
ขึ้น	

•	 โครงการ	แอปพลิเคชั่น	“ฟาร์มสุข”	เพื่อ
ให้เกษตรกรไทยเข้าถึงข้อมูลส�าคัญใน
การท�าการเกษตร

•	 Page	126

•	 Page	127

•	 โครงการ	“ดิจิทัลเพื่อบริการสาธารณสุข
และสุขภาพของคนไทย”

•	 ดแูลสขุภาวะอนามยั	ความปลอดภยั	และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

•	 โครงการจัดเสวนาให้ความรู ้	 หัวข้อ	
“คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ”

•	 Page	125

•	 Page	154

•	 Page	127

•	 โครงการ	Digital	for	Thais	เพื่อเติมเต็ม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

•	 โครงการดิจทัิลเพือ่การศกึษาของเยาวชน
ไทย

•	 โครงการ	“สานรัก	สานความรู้”	การน�า
เทคโนโลยีเข้าไปยกระดับคุณภาพการ
ศกึษาของเด็ก	ๆ 	ทีอ่ยูห่่างไกลท่ัวประเทศ
ด้วยการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงและมอบกล่อง	AIS

•	 Page	9,	16,	124,	161

•	 Page	124

•	 Page	124

•	 เคารพความหลากหลายและแตกต่างของ
พนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางเพศ	เจอ
เนอเรชั่น	สภาทางร่างกายและอายุ

•	 การสร้างความเท่าเทียมในกระบวนการ
สรรหาบุคลากร	

•	 Page	142,	165

•	 Page	73

•	 ความเสมอภาคในการจ้างงานและการให้
สวัสดิการ

•	 ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย
ในทุกกระบวนการด�าเนินธุรกิจ

•	 โครงการ	AIS	the	StartUp
•	 โครงการดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทย	เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่	
เพิ่มขึ้น	

•	 Page	165

•	 Page	164

•	 Page	164
•	 Page	126

กำรด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
แห่งสหประชำชำติ
(Sustainable Development Goals: SDGs)

Advance Info Service Plc. supports the SDGs
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SDGs การดำาเนินการของเอไอเอส ตำาแหน่งในรายงาน

•	 โครงการวจิยั	พฒันา	และ	นวตักรรมของ
เอไอเอส

•	 โครงการ	 “เอไอเอส	 อินโนจัมพ์”	 เพื่อ
สร้างสร้างวัฒนธรรมทางด้านนวัตกรรม
และการทดลองสิ่งใหม่ๆ

•	 การเป ิดตัว	 “เอไอเอส	 อินโนเวชั่น	
เซ็นเตอร์”	(AIS	Innovation	Centre)

•	 Page	161
•	 Page	162

•	 Page	157,	163

•	 โครงการ	 “เอไอเอส	 สร้างอาชีพ	 คอลล์	
เซ็นเตอร์	แด่ผู้พิการ”

•	 การจ้างพนักงานที่เป็นดาวน์ซินโดรมมา
ท�างานในส่วนงาน	 Corporate	 Sales	
และพนักงานที่เป็นออทิสติกมาเป็นหนึ่ง
ในบรรณารักษ์ของห้องสมุดบริษัท

•	 Page	131

•	 	Page	131

•	 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ด�าเนินธุรกิจ

•	 การด�าเนนิการป้องกนัความเสีย่งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อโครงข่าย

•	 การก�าหนดเป้าหมายในระยะกลางเพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

•	 Page	169

•	 Page	168,	170

•	 Page	170

•	 การประกาศนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงจากการทุจริต

•	 การก�าหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูล
การกระท�าผิดและการท�าทุจริต	 การ
สอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

•	 การจดัท�านโยบายต่อต้านการทจุรติ	การ
ให้หรอืรบัสนิบนและการคอร์รปัชัน่อย่าง
สิ้นเชิง	(Zero	Tolerance	Policy)

•	 ขยายขอบเขตการสือ่สารและการรณรงค์
ไปยงัพนกังาน	Outsource	และคูค้่า	ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย	 อาทิ	 การส่ง
จดหมายถึงคู่ค้า	 การเพิ่มเรื่องจริยธรรม
ธุรกิจไว้ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ
ช่องทางจดัจ�าหน่าย	การก�าหนดเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาทางการค้าและสัญญาว่า
จ้างบริการระหว่างกัน	ฯลฯ	และก�าหนด
ให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิเป็นประจ�า
ทุกปีติดต่อกันเป็นปีที่	6		โดยในปี	2560	
ผลการประเมิน

•	 Page	104,	108

•	 Page	78,	85,	107,	116

•	 Page	108

•	 Page	107






