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5G รายแรกของไทย
ตั้งแต�กุมภาพันธ� 2563

เป�ดให�บร�การ

ครบ 77 จังหวัด 
ในพ�้นที่สำคัญ

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

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

ผู�ให�บร�การโทรศัพท�มือถือที่ใหญ�ที่สุด

ผู�ใช�กว�า 41 ล�านเลขหมาย

และส�วนแบ�งตลาดเชิงรายได� 46%

คงความเป�นผู�นำในธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ในฐานะแบรนด�ที่ได�รับความไว�วางใจ

อับดับ 1 ด�วยเคร�อข�ายที่มีคุณภาพ

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

Cloud & ICT solution เพ�่อตอบ

โจทย�ความต�องการเฉพาะของลูกค�า

ในแต�ละอ�ตสาหกรรม

เอไอเอสร�วมกับพันธมิตรให�บร�การ 

IoT ทั่วประเทศ

กว�า 935,000 อ�ปกรณ�

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

ส�วนแบ�งการตลาดเชิงผู�ใช�บร�การ

12%

ผู�นำด�านคุณภาพของเทคโนโลยีไฟเบอร� FTTH

ครอบคลุม 77 จังหวัด
ด�วยเทคโนโลยี Fiber 100%

ส�วนแบ�งตลาดผู�ใช�บร�การใหม�

จำนวนลูกค�าเพ��มสุทธิ

299,300 ราย

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

ผู�ให�บร�การ 1

31%
*รายได�รอบ 9 เดือน

เทียบให�เป�นเต็มป�

ผู�ให�บร�การ 2

23%

46%

ว�ดีโอแพลทฟอร�ม ขยายฐาน

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

การให�บร�การฟร�และมีค�าใช�จ�ายผ�าน

แอปพลิเคชั่น AIS PLAY, 

กล�อง AIS PLAYBOX และเว็บไซต�

12%

+27%

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
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ลดลงจากผลของโคว�ด-19 และสภาวะการแข�งขัน

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

อัตราผลตอบแทน
ของส�วนผู�ถือหุ�น* (%)

ธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ลดลงจากผลของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการแข�งขันด�านราคา 

รวมถึงรายได�กลุ�มนักท�องเที่ยวที่หายไป

118,082 ล�านบาท

รายได�รวม (ล�านบาท)

-6.5% ลดลงจากป� 2562

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

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

ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

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

2561

2562

2563 118,082

126,341

120,787

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

ลูกค�าองค�กรและอื่นๆ

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

ตามแนวโน�มการเปลี่ยนผ��านในยุคดิจ�ทัล

ลดลงผลจากรายได�ที่อ�อนตัวลงชดเชย

กับการควบคุมต�นทุนที่ดี

ลดลงเล็กน�อยจากผลกระทบ

โคว�ด-19 แต�ยังสูงกว�าค�าเฉลีย

อ�ตสาหกรรม

กระแสเง�นสดจากการ
ดำเนินงาน (ล�านบาท)

เพ��มข�้นจากการจัดกลุ�มใหม�

ของค�าใช�จ�ายหนี้สินตามสัญญาเช�า

หน้ีสินสุทธิต�อ EBITDA*
(เท�า)

เพ��มข�้นเล็กน�อยจากการลดลง

ของ EBITDA

กระแสเง�นสดอิสระ
(ล�านบาท)

ลดลงจากการลงทุนโครงข�าย

และจ�ายชำระค�าคลื่นความถี่

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ*
(ล�านบาท, อัตรากำไร)

ลดลงจากค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�ายที่

สูงข�้นจากการเข�ารับใบอนุญาตคลื่นความถี่

และการลงทุนโครงข�าย

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

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

ของกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวม

2561

2562

2563 6,959

5,722

4,436

2561

* คำนวนจากผลประกอบการที่ไม�รวมผลกระทบของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 16

2562

2563  4,552 

 4,509 

 4,033 

 74,506 

45%

44% 44%

 78,710  76,619 
-2.7%

256325622561

 30,366 

18%

17%

16%

 31,190  28,423 
-8.9%

256325622561

 85,629
11.7%

2563

 76,627

2562

 69,132

2561

 47%

2563

 49% 

2562

 56% 

2561

 30,738 

2563

 49,578 

2562

 28,398 

2561

 1.0 

2563

 0.9 

2562

 1.3 

2561

 7.08

71%

70% 75%

 7.34  6.92
-5.7%

256325622561

2561 2562 2563
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พัฒนาการที่สำาคัญ 
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน

ด้านสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์
การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล  เปิดให้บริการ “NU MOBILE” ซิมโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ให้บริการออนไลน์ครบวงจรเพื่อความสะดวกในการใช้
บริการ และขยายฐานลูกค้าไปยงักลุม่วัยรุ่นทีส่ามารถ
เข้าถึงบริการออนไลน์ ได้ง่าย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2563

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

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

 ต่อยอดบริการช�าระผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์
ในต่างประเทศ โดยร่วมกับ Singtel ขยายพื้นท่ี 
การให้บริการไปยังประเทศญี่ปุ่น
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ด้านนวัตกรรมเครือข่าย

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

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

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

2561

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

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

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

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

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

2563
 ทดสอบเทคโนโลยี 5G ที่สามย่านมิตรทาวน์เพื่อ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 พัฒนาโครงการ “กรีนพหลโยธิน” ต ่อเนื่อง 
จากปี 2562 ด้วยการขยายจดุรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ัวประ เทศกว ่ า  2 ,000 จุด  รวมถึง ได ้ขยาย 
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน อาท ิไปรษณีย์ไทย  
เครือ เ ซ็นท รัล  และ เค รือข ่ าย เพื่อความ ย่ังยืน
แห ่งประเทศไทย เพื่อขยายช ่องทางในการรับ 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี  
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มอินทัช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)1)

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจอื่นๆ

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

40.45% 41.13%

ดาวเทียม

บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จ�ากัด	(มหาชน)	 99.67%

บริษัท	เทเลอินโฟ	มีเดีย	จ�ากัด	(มหาชน)	 99.99%

บริษัท	เยลโล	เพจเจส	คอมเมอร์ส	จ�ากัด 99.94%

บริษัท	เอดี	เวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 99.99%

บริษัท	ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์	จ�ากัด	 10.00%

บริษัท	ไวร์เลส	ดีไวซ์	ซัพพลาย	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	ดิจิทัล	เกมส์	อินเตอร์เนชั่นเนล	พีทีอี	แอลทีดี	 33.33%

บริษัท	แอดวานซ์	คอนแท็คเซ็นเตอร์	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	แอดวานซ์	เอ็มเปย์	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	แรบบิท-ไลน์	เพย์	จ�ากัด	 33.33%

บริษัท	แอดวานซ์	เมจิคการ์ด	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	เอไอเอ็น	โกลบอลคอม	จ�ากัด	 99.99%

บริษัท	ไอพสีตาร์	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพสีตาร์	นิวซีแลนด์	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพีสตาร์	ออสเตรเลีย	พีทีวาย	จ�ากัด	 100%

บริษัท	โอไรอ้อน	แซทเทลไลท์	ซิสเทม	พีทีวาย	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพสีตาร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	พีทีอี	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพสีตาร์	โกลเบิล	เซอร์วิส	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพสีตาร์	เจแปน	จ�ากัด	 100%

บริษัท	สตาร์	นิวเคลียส	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ทีซี	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด	 99.99

บริษัท	อินเตอร์เนช่ันแนล	แซทเทลไลท์	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ไอพีสตาร์	(อินเดีย)	ไพรเวท	จ�ากัด	 100%

บริษัท	ทีซี	โกลเบิล	เซอร์วิส	จ�ากัด	 100%

บริษัท	เนชั่น	สเปซ	แอนด์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	 75.00%

บริษัท	กอล์ฟดิกก์	จ�ากัด	 25.00%

บริษัท	ดาต้าฟาร์ม	จ�ากัด	 25.00%

บริษทั	ชอ็คโก้	คาร์ด	เอน็เตอร์ ไพรส์	จ�ากัด	 20.71%

บริษัท	อุ�คบี	จ�ากัด	 20.49%

บริษัท	ด็อกเตอร์เอทูแซต	จ�ากัด	 20.00%

บริษัท	สวิฟท์	ไดนามิกส์	จ�ากัด 16.67%

บริษัท	เมดิเทค	โซลูชั่น	จ�ากัด	 16.66%

บริษัท	อีเว้นท์	ป็อป	โฮลดิ้งส์	พีทีอี	ลิมิเต็ด	16.16%

บริษัท	เพลย์เบสิส	พีทีอี	ลิมิเต็ด	 15.36%

บริษัท	เพียร์	พาวเวอร์	จ�ากัด	 14.89%

บริษัท	ชมชอบกรุ�ป	จ�ากัด	 10.85%

บริษัท	อีคาร์ทสตูดิโอ	จ�ากัด	 10.55%

บริษัท	วีวีอาร์เอเซีย	จ�ากัด	 10.00%

บริษัท	วายดีเอ็ม	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	 8.11%

บริษัท	แอกซินัน	พีทีอี	ลิมิเต็ด	 5.15%

51.00%	บริษัท	เชนนิงตัน	อินเวสเม้นท์ส	พีทีอี	ลิมิเต็ด

49.00%	 บริษัท	ลาว	เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์	มหาชน

100%	 บริษัท	ทีพลัส	ดิจิทัล	จ�ากัด

100% บริษัท	ลาว	โมบายม่ันน่ี	โซล	จ�ากัด	

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

99.99%	บริษัท	อินทัช	มีเดีย	จ�ากัด

99.99%	 บริษัท	ทัช	ทีวี	จ�ากัด

51.00%	 บริษัท	ไฮ	ช็อปปิ้ง	จ�ากัด

99.99%	 บริษัท	ไฮ	ช็อปปิ้ง	ทีวี	จ�ากัด

99.99%	บริษัท	ไทย	แอดวานซ์	อินโนเวช่ัน	จ�ากัด

50.00%	 บริษัท	เอทีไอ	เทคโนโลยีส์	จ�ากัด

99.99%	บริษัท	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

99.99%	บริษัท	ไมโม่เทค	จ�ากัด

99.98%	บริษัท	แฟกซ์	ไลท์	จ�ากัด

99.99%	บริษัท	แอดวานซ์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

70.00%	 บริษัท	สห	แอดวานซ์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

60.00%	 บริษัท	อมตะ	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

29.00%	 บริษัท	อินฟอร์เมช่ัน	ไฮเวย์	จ�ากัด

98.55%	บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จ�ากัด

99.99% บริษัท	แอดวานซ์	ดิจิทัล	ดิสทริบิวชั่น	จ�ากัด

99.99%	บริษัท	เลิร์นดิ	จ�ากัด

10.00%	 บริษัท	ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์	จ�ากัด

10.00%	บริษัท	บริดจ์โมบาย	พีทีอี	แอลทีดี

โทรศัพท์ ในต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ตและสื่อ

หมายเหตุ:

1)	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)	 ไม่รวมเงนิลงทุนท่ีเป็นตราสารหน้ี

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

ส�านักนายกรัฐมนตรี

Venture Capital 2) อื่นๆ
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โครงสร้างการถือหุ้นของเอไอเอส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

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

บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

(เอดับบลิวเอ็น)	 	 99.99%

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

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

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

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

บริษัท	ศูนย์ ให้บริการคงสิทธ	ิ
เลขหมายโทรศัพท์	จ�ากัด	 	 10.00%

บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จ�ากัด	
(ดีพีซี)	 	 98.55%

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

บริษัท	แอดวานซ์	เอ็มเปย์	จ�ากัด	
(เอเอ็มพี)	 	 99.99%

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

บริษัท	แอดวานซ์	คอนแท็คเซ็นเตอร์	จ�ากัด

(เอซีซี)	 	 99.99%

บริษัท	แอดวานซ์	เมจิคการ์ด	จ�ากัด

(เอเอ็มซี)	 	 99.99%

บริษัท	เอไอเอ็น	โกลบอลคอม	จ�ากัด

(เอไอเอ็น)	 	 99.99%

บริษัท	แอดวานซ์	ดิจิทัล	ดิสทรบิิวชั่น	จ�ากัด

(เอดีดี)	 	 99.99%

บริษัท	แอดวานซ์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

(เอบีเอ็น)	 	 99.99%

บริษัท	อมตะ	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

(เอเอ็น)	 	 60.00%

บริษัท	อินฟอร์เมช่ัน	ไฮเวย์	จ�ากัด

(ไอเอช)	 	 29.00%

บริษัท	สห	แอดวานซ์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

(เอสเอเอ็น)	 	 70.00%

บริษัท	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

(เอสบีเอ็น)	 	 99.99%

บริษัท	ไวร์เลส	ดีไวซ์	ซัพพลาย	จ�ากัด

(ดับบลิวดีเอส)	 	 99.99%

บริษัท	ดิจิทัล	เกมส์	อินเตอร์เนชั่นแนล		
พีทีอี	แอลทีดี	(ดีจีไอ)	 	 33.33%

บริษัท	ไมโม่เทค	จ�ากัด

(เอ็มเอ็มที)	 	 99.99%

บริษัท	แฟกซ์	ไลท์	จ�ากัด

(เอฟเอ็กซ์แอล)	 	 99.98%

บริษัท	เลิร์นดิ	จ�ากัด

(แอลดีไอ)	 	 99.99%

บริษัท	ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์	จ�ากัด

(ซีแอลเอช)	 	 10.00%

บริษัท	บริดจ์	โมบาย	พีทีอี	แอลทีดี

(บีเอ็มบี)	 	 10.00%

หมายเหตุ:

1)	 สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี	ที่เหลืออีกร้อยละ	49	ถือโดยบุคคลท่ีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

กัน,	โดย	ณ	สิ้นปี	2563	อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

2)	 บริษัทย่อย,	บริษัทย่อยโดยอ้อม,	บริษัทที่เข้าร่วมลงทุน
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

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

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

จำานวนทุนจดทะเบียน 
และทุนชำาระแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น) สัดส่วน 
การถือหุ้น (%)

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

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

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

4. ส�านักงานประกันสังคม 78,504,300 2.64

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

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

7. GIC	Private	Limited 23,162,400 0.78

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

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

10. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 13,706,700 0.46

รวม 2,380,750,478 80.06

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

ณ		20	สิงหาคม	2563	มีดังน้ี

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหน่วย NVDR สัดส่วนการ
การถือหน่วย (%)

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

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

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

รวม 87,241,628 2.93

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น) สัดส่วน 
การถือหุ้น (%)

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

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

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

4. THE	HONGKONG	AND	SHANGHAI	BANKING	

CORPORATION	LIMITED		

166,753,460 5.20

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

6. ส�านักงานประกันสังคม		 42,600,100 1.33

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

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

9. นายเพิ่มศักดิ์	เก่งมานะ 30,023,100 0.94

10. กองทุนเปิด	กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 26,230,400 0.82

หมายเหตุ:

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

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

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

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

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

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

(ค) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงาน 
ของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

 - ไม่มี –

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วน 
การถือหุ้น (%)

Singtel	Asian	Investments	Pte.	Ltd.	* 100.00

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

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

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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

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

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

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

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

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

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 18

ส�าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจจัยส�าคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยน้ันๆ 

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

โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด 2559 2560 2561 2562 2563

การจ่ายเงินปันผล	(บาท	:	หุ้น) 10.08 7.08 7.08 7.34 6.92

1.	เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรก 5.79 3.51 3.78 3.78 3.24

2.	เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลัง 4.29 3.57 3.30 3.56 3.68

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 10.31 10.12 9.98 10.49 9.23

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ 98% 70% 71% 70% 75%

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

ตั๋วแลกเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไม่มียอดคงค้าง

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 020

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน


	1
	2
	3

