


ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)
 ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ADVANC
 วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 พฤศจิกายน  2534
 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 437,045.01 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2559)
 ทุนจดทะเบียน : 4,997,459,800 บาท
 ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 2,973,095,330 บาท
 จำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 54,420 ราย (ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด
   เพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)
 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 36.22%
 ประเภทธุรกิจ : ให้บรกิารสือ่สารโทรคมนาคม โดยรวมถงึธรุกจิให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
   ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์
 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000265
 เว็บไซต์ : http://www.ais.co.th
 เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ : http://investor.ais.co.th/
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5165

 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

American Depositary Receipt

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)259



	 บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จำากัด	(DPC)
 สำานักงานเลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	แอดวานซ์	ดาต้าเน็ทเวอร์ค
	 คอมมิวนิเคชั่นส์	จำากัด	(ADC)
 (บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน DPC)
 สำานักงานเลขที่ 408/157
 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 38 ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019
 เว็บไซต : www.adc.co.th

	 บริษัท	แอดวานซ์	คอนแท็คเซ็นเตอร์	จำากัด
	 (ACC)
 สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	แอดวานซ์	เอ็มเปย์	จำากัด	(AMP)
 สำานักงานเลขที่ 408/60 อาคารพหลโยธินเพลส
 ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	แอดวานซ์	เมจิคการ์ด	จำากัด	(AMC)
 สำานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	เอไอเอ็น	โกลบอลคอม	จำากัด	(AIN)
 สำานักงานเลขที่ 408/127 อาคารพหลโยธินเพลส
 ชั้น 29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019
 เว็บไซต์ : www.ain.co.th

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการโทรคมนาคม

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
สายโทรศัพท์ และสาย Optical Fiber

ให้บริการศูนย์ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

ให้บริการการชำาระเงินค่าสินค้าและบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเงินสด

จำาหน่ายบัตรเงินสดอิเล็คทรอนิกส์

ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

 365.55 10 3,655.47 98.55

 95.75 10 957.52 51.001)

 27.2 10 272 99.99

 30 10 300 99.99

 25 10 250 99.99

 2 100 100 99.99

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
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	 บริษัท	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จำากัด
	 (SBN)
 สำานักงานเลขที่ 408/157
 ชั้น 38 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019
 เว็บไซต์ : www.sbn.co.th

	 บริษัท	ไวร์เลส	ดีไวซ์	ซัพพลาย	จำากัด	(WDS)
 สำานักงานเลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จำากัด
	 (AWN)
 สำานักงานเลขที่ 408/60
 ชั้น 15 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	ไมโม่เทค	จำากัด	(MMT)
 สำานักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

 บริษัท	แฟกซ์	ไลท์	จำากัด	(FXL)
 สำานักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
 โทรสาร : (66) 2029 5019

	 บริษัท	แอดวานซ์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จำากัด
	 (ABN)
 สำานักงานเลขที่ 408/60
 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 15
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพมหานคร  

ให้บรกิารโทรคมนาคม และบรกิารโครงข่าย 
โทรคมนาคม เช่น บริการอินเตอร์เนต็ (ISP) 
บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและ
บรกิารชุมสายอินเตอรเ์นต็ บรกิารโครงข่าย
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (IPLC & IP 
VPN) บริการเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Voice over IP) และบริการโทรทัศน์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IP Television)

นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

ให้บริการโทรคมนาคมท่ีใช้คลื่นความถี่ 
ในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ความถี่ 900 
เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 
ผู้จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีผู้ให้บริการ 
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้บริการ
โทรคมนาคม บรกิารโครงขา่ยโทรคมนาคม 
และบริการโครงข่ายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการ 
รวบรวมข้อมูลสำาหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ี (Content Aggregator) และให้
บริการในการเรียกเก็บและรับชำาระเงิน
จากลูกค้า

ให้เช่าและบริการพื้นท่ี ท่ีดินและอาคาร 
และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ

ปัจจุบันยังมิได้ประกอบธุรกิจ

 3 100 300 99.99

 0.5 100 50 99.99

 13.5 100 1,350 99.99

 0.5 100 50 99.99

 0.01 100 1 99.98

 0.75 100 752) 99.99

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
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	 บริษัท	ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์
	 จำากัด	(CLH)
 สำานักงานเลขที่ 598 อาคารสาทร สแควร์
 ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 403 ชั้นที่ 4
 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : (66) 2646 2523
 โทรสาร : (66) 2168 7744

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

	 บริษัท	อินฟอร์เมชั่น	ไฮเวย์	จำากัด	(IH)
 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
 ตำาบลบางสีทอง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

	 บริษัท	อมตะ	เน็ทเวอร์ค	จำากัด	(AN)3)

 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ศูน ย์ ใ ห้บริการระบบสารสนเทศและ 
ฐานข้อมูลกลาง ประสานงานการโอนย้าย 
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์ (Mobile Number 
Portability: MNP)

ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนท่ีในภาคพ้ืนเอเชีย แปซิฟิก เพ่ือ
ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ

ให้ เ ช่า อุปกรณ์ โครง ข่ายสื่ อสัญญาณ 
โทรคมนาคม

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำาแสง 
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

 0.02 100 2 20.00

 9 1 9 ล้าน 10.00
  เหรียญสหรัฐ เหรียญสหรัฐ

 0.5 100 14.5 29.00

 1 100 25  60

หมายเหตุ:
1) สัดส่วนการถือหุ้นใน ADC ที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
2) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ABN ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 15 ล้านบาท ทำาให้ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท
3) บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำากัด (AN) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ABN กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคม 2558 โดยได้ 
 จดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ข้อมูลของบุคคลอ้�งอิงอื่นๆ

 นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : (66) 2009 9383
  โทรสาร : (66) 2009 9476
 ผู้สอบบัญชี ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
  อาคาร เอไอเอ สาทร เทาวเวอร์ ชั้น 23-27
  11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
  โทรสาร : (66) 2034 0100

ข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชี ผูส้อบบัญชีไดอ่้านและพจิารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำาปีท่ีจดัเตรยีมโดยบรษัิท 
มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่ผู้สอบบัญชีต้องรายงานแต่อย่างไร

บริษัทร่วมทุน ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น (บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทร่วมทุน

รายงานประจำาปี 2559 262
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