
ข้อมูลเพิ่มเติม
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ADVANC
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 พฤศจิกายน 2534 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 512,858 ล้านบาท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)  
ทุนจดทะเบียน : 4,997,459,800 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว : 2,973,095,330 บาท

จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 41,478 ราย (ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 
วัน Record Date ล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 36.22%  
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ธุรกิจ
ดิจิทัลเซอร์วิส

ที่ตั้งสานักงานใหญ่ : เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 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
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน

ล�ำดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้ำนหุ้น)

มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ต่อหุ้น 
(บำท)

ทุนช�ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 

(%)

1 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส  

เน็ทเวอร์ค จากัด (เอดับบลิวเอ็น) 

สานักงานเลขที่ 414 

ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 

ในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์  ความถี่ 

900  เมกะ เฮิรตซ์ และ  1800 

เมกะเฮิรตซ์ ผู้จัดจาหน่ายโทรศัพท์

เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่าง

ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคมบริการ

โครงข่ายโทรคมนาคม และบริการโครงข่าย

กระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่น

ความถี่

13.5 100 1,350 99.99

2 บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 

คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด (เอดีซี)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ดีพีซี)

สานักงานเลขที่ 414 

ถนนพหลโยธิน   

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร  : (66) 2029 5019

เว็บไซต์  : www.adc.co.th

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย

สายโทรศัพท์ และสาย Optical Fiber

95.75 10 957.52 51.00 1)

3 บริษัท ดิจิตอล โฟน จากัด (ดีพีซี)

สานักงานเลขที่ 414 

ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร : (66) 2029 5019

ปัจจุบันยุติการให้บริการ เนื่องจากสิ้นสุด

ระยะเวลาตามสัญญาให้ดาเนินการให้

บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 

Digital PCN 1800 

91.39 10 913.86 98.55

4 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จากัด  

(เอเอ็มพี) 

สานักงานเลขที่ 414 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการการชาระเงินค่าสินค้าและ

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และบัตร

เงินสด

30 10 300 99.99
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ล�ำดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้ำนหุ้น)

มูลค่ำที่
ตรำไว้ต่อ
หุ้น (บำท)

ทุนช�ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 

(%)
5 บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ 

เน็ทเวอร์ค จากัด (เอสบีเอ็น)

สานักงานเลขที่ 414 

ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน   

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร : (66) 2029 5019

เว็บไซต์ : www.sbn.co.th

ให้บริการโทรคมนาคมและบริการ 

โครงข่ายโทรคมนาคม เช่นบริการ 

อินเทอร์เน็ต (ISP) บริการอินเทอร์เน็ต 

ระหว่างประเทศและบริการชุมสาย 

อิน เทอร์ เน็ต  บริการ โครงข่าย

โทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (IPLC & 

IP VPN) บริการเสียงผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต (Voice over IP) และ

บ ริ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย 

อินเทอร์เน็ต (IP Television)

3 100 300 99.99

6 บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค

เซ็นเตอร์ จากัด (เอซีซี)

สานักงานเลขที่ 414

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการศูนย์ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 27.2 10 272 99.99

7 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล 

ดิสทริบิวชั่น จากัด (เอดีดี)2)

สานักงานเลขที่ 414 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ : (66) 2029 5157

โทรสาร : (66) 2029 5019

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกัน

วินาศภัย

0.04 100 4 99.99

8 บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด 

จากัด (เอเอ็มซี)

สานักงานเลขที่ 414 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร : (66) 2029 5019

จาหน่ายบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ 25 10 250 99.99
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ล�ำดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้ำนหุ้น)

มูลค่ำที่
ตรำไว้ต่อ
หุ้น (บำท)

ทุนช�ำระ
แล้ว(ล้ำน

บำท)

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น (%)

9 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด 

(มหาชน) (ทีเอ็มซี)3)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสแอล)

สานักงานเลขที่ 414 ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ : (66) 2262 8888

โทรสาร : (66) 2262 8899

เว็บไซต์ : ww.teleinfomedia.co.th

จัดพิมพ์และโฆษณา สมุดรายนาม 

ผู้ใช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ

15.65 10 156.54 99.99

10 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด 

(มหาชน) (ซีเอสแอล)3)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน เอดับบลิวเอ็น)

สานักงานเลขที่ 414 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ : (66) 2263 8000

โทรสาร : (66) 2263 8132

เว็บไซต์ : www.csloxinfo.com

ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์

และการสื่อสารที่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าองค์กรธุรกิจ

594.51 0.25 148.63 99.11

11 บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม 

จากัด (เอไอเอ็น)

สานักงานเลขที่ 414 

ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร : (66) 2029 5019

เว็บไซต์ : www.ain.co.th

ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2 100 100 99.99
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ล�ำดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้ำนหุ้น)

มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ต่อหุ้น 
(บำท)

ทุนช�ำระ
แล้ว 

(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 

(%)
12 บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ 

เน็ทเวอร์ค จากัด (เอบีเอ็น)

สานักงานเลขที่ 414 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการจัดอบรมแก่บริษัทในกลุ่ม 0.75 100 75 99.99

13 บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย 

จากัด (ดับบลิวดีเอส)

สานักงานเลขที่ 414 

ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร : (66) 2029 5019

นาเข้าและจัดจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

0.5 100 50 99.99

14 บริษัท ไมโม่เทค จากัด (เอ็มเอ็มที)

สานักงานเลขที่ 1291/1 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร : (66) 2029 5019

พัฒนาร ะบ บ ข้อ มูลส า รสน เท ศ  

(IT) บริการรวบรวมข้อมูลสาหรับ

บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

(Content Aggregator) และให้บริการใน

การเรียกเก็บและรับชาระเงินจากลูกค้า

0.5 100 50 99.99

15 บริษัท เอดี เวนเจอร์ จากัด 

(มหาชน) (เอดีวี)3)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสแอล)

สานักงานเลขที่ 1291/1 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : (66) 2262 8888

โทรสาร : (66) 2262 8877

เว็บไซต์ : www.shinee.com

คัดสรรและนาเสนอข้อมูลข่าวสาร  

และสาระความบันเทิงที่ตรงกับ 

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร 

ผ่ า น ร ะ บ บ โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่  

(Mobile Content Provider) และ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Community  

Portal) รวมถึงบริการแอปพลิเคชัน  

ต่างๆ ผ่านระบบ IOS และ Android

1.07 10 10.75 99.99
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ล�ำดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้ำนหุ้น)

มูลค่ำที่
ตรำไว้ต่อ
หุ้น (บำท)

ทุนช�ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 

(%)
16 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จากัด 

(เอฟเอ็กซ์แอล)

สานักงานเลขที่ 1291/1 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : (66) 2029 5000

โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้เช่าและบริการพื้นที่ ที่ดินและอาคาร

และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ

0.01 100 1 99.98

17 บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส 

จากัด (วายพีซี)3)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ทีเอ็มซี)

เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ : (66) 2262 8888

โทรสาร : (66) 2262 8823

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการโฆษณา 

และเผยแพร่ธุรกิจ กิจกรรมของบุคคล 

โดยใช้สื่อโฆษณาทุกประเภท และ

ประกอบ กิจการจาหน่าย จัดหาเป็น

ตัวแทนจาหน่าย ตัวแทนจัดหางาน

โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดย

สื่อโฆษณาทุกประเภท

0.01 10 0.1  99.94

หมายเหตุ : 
1) สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี ที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน 
2) เอดีดีจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
3) เอดับบลิวเอ็นเข้าถือหุ้นในซีเอสแอลผ่านการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 99.11 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของซีเอสแอล เป็นผลให้  

ทีเอ็มซี, เอดีวี และวายพีซี มีสถานะเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมผ่านซีเอสแอล

ล�ำดับ บริษัทร่วม ประเภทธุรกิจ
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้ำนหุ้น)

มูลค่ำที่
ตรำไว้ต่อ
หุ้น (บำท)

ทุนช�ำระ
แล้ว 

(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น (%)

1 บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ 

จากัด (ไอเอช)

52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-

ไทรน้อย ตาบลบางสีทอง 

อาเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : (66) 2029 5055

โทรสาร  : (66) 2029 5019

ให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสัญญาณ 

โทรคมนาคม

0.5 100 50 29.00
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ล�ำดับ กิจกำรร่วมค้ำ ประเภทธุรกิจ
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้ำนหุ้น)

มูลค่ำที่
ตรำไว้ต่อ
หุ้น (บำท)

ทุนช�ำระ
แล้ว 

(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น (%)

1 บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จากัด 

(เอเอ็น) 

700/2 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองตาหรุ 

อาเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท์ : (66) 2029 5055

โทรสาร : (66) 2029 5019

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสง 

ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

1 100 100 60.00

2 บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จากัด

(อาร์แอลพี)4)

127 อาคารเกษรทาวเวอร์ 

ชั้น 18 ห้อง A, B ถนนราชดาริ 

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66) 2026 3779

เว็บไซต์ : https://contact-cc.

line.me/th/

บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์

6 100 600 33.33

หมายเหตุ :
4) อาร์แอลพี  เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง เอเอ็มพี  กับ บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จากัด และ  ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น  ตั้งแต่วันที่ 5  มีนาคม 2561
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ล�ำดับ บริษัทที่เข้ำร่วมลงทุน ประเภทธุรกิจ
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้ำนหุ้น)

มูลค่ำที่ตรำ 
ไว้ต่อหุ้น 
(บำท)

ทุนช�ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%)
1 บริดจ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี 

(บีเอ็มบี) 

750 Chai Chee Road, 

#03-02/03,Technopark 

@Chai Chee, ประเทศสิงคโปร์  

โทรศัพท์ : (65) 6424 6270

โทรสาร : (65) 6745 9453

ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์

เคลื่อนที่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

เพื่อให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม 

ระหว่างประเทศ

9 1 

เหรียญ

สหรัฐ

9 

ล้านเหรียญ

สหรัฐ

10.00

2 บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิ

เลขหมายโทรศัพท์ จากัด 

(ซีแอลเอช) 

สานักงานเลขที่ 98 อาคารสาทร 

สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

ห้องเลขที่ 403 ชั้นที่ 4 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66) 2646 2523

โทรสาร  : (66) 2168 7744

ศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศและฐาน

ข้อมูลกลาง ประสานงานการโอนย้าย 

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการคงสิทธิ

เลขหมายโทรศัพท์ 

(Mobile Number Portability: MNP)

0.02 100 2 20.00

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 
 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 จากัด
 อาคาร เอไอเอ สาทร เทาเวอร์ ชั้น 23-27
 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
 โทรสาร  : (66) 2034 0100   






