
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย�อหลักทรัพย์  : ADVANC

วันท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 พฤศจิกายน 2534 

มูลค�าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 684,003 ล้านบาท (ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดทะเบียน : 4,997,459,800 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 2,973,925,791 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 2,973,925,791 หุ้น 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)

มูลค�าที่ตราไว้ต�อหุ้น : 1 บาท 

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  : 63,337 (ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 วันก�าหนด Record Date ล่าสุด 
เพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)

สัดส�วนการถือหุ้นของ 
ผู้ถือหุ้นรายย�อย (Free float) :

36.22%  

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส

ที่ตั้งส�านักงานใหญ� : 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

American Depositary Receipt

ชื่อย�อของหลักทรัพย์ : AVIFY

วิธีการซื้อขาย : ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter: OTC)

นายทะเบียน : The Bank of New York Mellon

อัตราส�วน (ADR to ORD) : 1:1

หมายเลข ADR CUSIP : 00753G103
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2. ข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน

ล�าดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

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

ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถี ่ผู้จดัจ�าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  
และให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมและให้บริการอินเทอร์เน็ต

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

อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี 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

หยุดให้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 91.4 10 914 98.55

4 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ากัด (เอเอ็มพี)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และบัตรเงินสด

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

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ และให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ

3 100 300 99.99
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน (ต่อ)

ล�าดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

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

ผู้ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 27.2 10 272 99.99

7 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด  (เอดีดี)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2029 5157
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัย 0.05 100 5 99.99

8 บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ�ากัด (เอเอ็มซี)
ส�านักงานเลขที่ 414  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการเครือข่ายช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 25 10 250 99.99

9 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสแอล)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8899
เว็บไซต์ : ww.teleinfomedia.co.th

ผู้ให้บริการด้านการจัดพิมพ์และโฆษณาสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์
ฉบับธุรกิจ

15.65 10 156.54 99.99

10 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน เอดับบลิวเอ็น)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2263 8000
โทรสาร : (66) 2263 8132
เว็บไซต์ : www.csl.co.th

ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร และจ�าหน่ายอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต

594.51 0.25 148.63 99.68
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน (ต่อ)

ล�าดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

11 บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ�ากัด (เอไอเอ็น)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2 100 100 99.99

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

ผู้ให้บริการจัดอบรมแก่บริษัทในกลุ่ม 1 100 100 99.99

13 บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จ�ากัด (เอดีแอล) 3)

ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม 0.5 100 50 99.99

14 บริษัท ไมโม่เทค จ�ากัด (เอ็มเอ็มที)
ส�านักงานเลขที่ 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวมข้อมูล 
ส�าหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Content Aggregator)  
และให้บริการในการเรียกเก็บและรับช�าระเงินจากลูกค้า

0.5 100 50 99.99

15 บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) (เอดีวี) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ซีเอสแอล)
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8877
เว็บไซต์ : www.adventure.co.th

ผู้ให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1.07 10 10.75 99.99
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน (ต่อ)

ล�าดับ บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

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

ผู้ให้บริการพื้นท่ี ท่ีดินและอาคารรวมท้ังส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 0.01 100 1 99.98

17 บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จ�ากัด (วายพีซี) 2)

(บริษัทย่อยโดยอ้อมผ่าน ทีเอ็มซี)
เลขท่ี 1126/2 อาคารวานิช 2 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : (66) 2262 8888
โทรสาร : (66) 2262 8823

ผู้ให้บริการธุรกิจส่ือโฆษณาออนไลน์ 0.01 10 0.1  99.94

18 บริษัท เลิร์นดิ จ�ากัด (แอลดี ไอ) 
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5000
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้ให้บริการจัดอบรม 0.1 10 1 99.99

หมายเหตุ: 
1) สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซี  ท่ีเหลืออีกร้อยละ 49  ถือโดยบุคคลอ่ืนที่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน 
2) เอดับบลิวเอ็นเข้าถือหุ้นในซีเอสแอลผ่านการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 99.68  ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของซีเอสแอล  เป็นผลให้ ทีเอ็มซี, เอดีวี และวายพีซี  มีสถานะเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมผ่านซีเอสแอล
3) เดิมชื่อบริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ�ากัด

ล�าดับ บริษัทร่วม ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

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

ผู้ให้บริการโครงข่ายส่ือสัญญาณโทรคมนาคม 0.5 100 50 29.00
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ล�าดับ กิจการร่วมค้า ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1 บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (เอเอ็น) 
700/2 หมู่ท่ี 1 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์ : (66) 2029 5055
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายใยแก้วน�าแสง 1 100 100 60.00

2 บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ากัด (อาร์แอลพี)
127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น18 ห้อง A,B ถนนราชด�าริ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์    : (66) 2026 3779

ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 6 100 600 33.33

3 บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์คจ�ากัด (เอสเอเอ็น) 
ส�านักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : (66) 2029 5055
โทรสาร : (66) 2029 5019

ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายใยแก้วน�าแสง 0.7 100 70 70

4 Digital Games International Private Limited 
(ดีจี ไอ) 
31 Exeter Road, Comcentre
ประเทศสิงคโปร์

ให้บริการเกมส์ออนไลน์ 30 1  
เหรียญสิงคโปร์

30  
ล้านเหรียญสิงคโปร์

33.33

5 บริษัท เอไอเอสซีบี จ�ากัด
19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้นท่ี 22 
ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 84 091 9777

ผู้ให้บริการสินเชื่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 6 100 600 50.00

 รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 97

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ โครงสร้างการจัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจ



ล�าดับ บริษัทท่ีเข้าร่วมลงทุน ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  

(ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

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

ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก 
เพื่อให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

9 1  
เหรียญสหรัฐ

9  
ล้านเหรียญสหรัฐ

10.00

2 บริษัท ศูนย์ ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ากัด 
(ซีแอลเอช) 4)

ส�านักงานเลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
ห้องเลขท่ี 403 ชั้นท่ี 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2646 2523
โทรสาร  : (66) 2168 7744

ศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง ประสานงานการ 
โอนย้ายผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ 
(Mobile Number Portability: MNP)

0.02 100 2 20.00

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 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
โทรสาร  : (66) 2034 0100

หมายเหตุ: 
4) สัดส่วนการถือหุ้นในซีแอลเอช เป็นการถือหุ้นผ่านเอไอเอสร้อยละ 10 และถือผ่านเอดับบลิวเอ็นร้อยละ 10

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
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