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ทะเบียนเลขท่ี 0107535000265 
(เดิม บมจ. 59) 

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

เอกสารแนบท่ี 
1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 (สําหรับวาระท่ี 2) 
2. รายงานประจําปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบกําไรขาดทนุ ประจําปี 2558 รวมถึงนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล และข้อมลูการจ่ายเงินปันผล (สําหรับวาระท่ี 3, 4, 5, 7 และ 8) 
3. รายงานพฒันาความยัง่ยืน ปี 2558 (บนัทกึอยูใ่นแผน่ซีดีรอมเดียวกบัรายงานประจําปี) 
4. ข้อมลูประวติัและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบญัชี (สําหรับวาระท่ี 6) 
5. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการ ซึ่งครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

(สําหรับวาระท่ี 7) 
6. (ก) สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้ นรองรับของบริษัท   

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) จํานวนไม่เกิน 826,900 หน่วย ให้แก่พนกังานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทยอ่ย (สําหรับวาระท่ี 9) 

 (ข) แบบรายงานการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ (สําหรับวาระท่ี 10) 
 (ค) ความเหน็ของคณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้ นําและกําหนดคา่ตอบแทน (สําหรับวาระท่ี 11) 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน)  
 ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศท่ี

แต่งตัง้ให้ คสัโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เวบ็ไซต์ของบริษัท ท่ี http://investor.ais.co.th   

8. นิยามกรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
9. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. คําชีแ้จงเร่ืองเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือ

ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
12. ขัน้ตอนการสง่คําถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
13. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ: โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ เซน็ทรัล ลาดพร้าว 
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ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญั   
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม 
ชัน้ล็อบบี  ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนีกํ้าหนดขึน้เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตกุารณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ 

(ถ้ามี) ของบริษัท ต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนําเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาอนมุติั และจะไม่มีการลงมติ
ใดๆ ในวาระนี ้

วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 โดย
ได้มีการจดัทํารายงานการประชมุและจดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://investor.ais.co.th) และได้จดัส่งให้กระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี        
24 มีนาคม 2558  ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 3  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานในปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัซึ ่ง
เกิดขึน้ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปี 2558 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําปี 2558 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2558 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดงในรายงานประจําปี 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี
หวัข้อ คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจําปี 2558 
 

  การลงมต ิ  วาระนีไ้มมี่การลงมติจากผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่ง
กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชี
ของบริษัทท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจําปี
ของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หวัข้อ 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายเจริญ  
ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 ผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่งสงักดับริษัท เคพีเอ็มจี  ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบการเงิน
ประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจําปีของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 
 

ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 

       หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2558 2557 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สนิทรัพย์รวม 181,761 126,351 55,410 43.85 
หนีส้นิรวม 133,268 79,486 53,782 67.66 
รายได้รวม 155,276 149,329 5,947 3.98 
กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  39,152 36,033 3,119 8.66 
กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 13.17 12.12 1.05 8.66 

 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2558 เป็นเงนิปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี
ตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด และแผนการลงทนุ รวมถึงความ
จําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว จะต้องไม่เกิน            
กําไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยในปี 2558 ผลประกอบการของบริษัทมีกําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จํานวน 39,152 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรกําไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
12.99 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้หมดประมาณ 38,620.51 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วใน
อตัราหุ้นละ 6.50 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 คงเหลือเงินปันผลสําหรับ
ปี 2558 อีกในอตัราหุ้นละ 6.49 บาท การจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 เงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการ
อนมุติัจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   

วันกาํหนดสทิธิรับเงนิปันผล และวันจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทกําหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้ นในการรับเงินปันผลในวันท่ี 5 
เมษายน 2559 และกําหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2559  
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ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็น               
ทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า       
ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน ซึง่บริษัทสํารองไว้ครบถ้วนแล้ว  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
เพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หวัข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2557 ปี 2556  

1. กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (บาท) 39,152,410,435 36,033,165,556 36,274,127,624 
2. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 12.99 12.00 12.15 

2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) 6.50 6.04 6.40 
2.2 เงินปันผลประจําปี (บาท : หุ้น) 6.49 5.96 5.75 
2.3 เงินปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น) - - - 

3. จํานวนหุ้นท่ีจ่าย (หุ้น) 2,973,095,330 2,973,095,330 2,973,095,330 

4. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 38,620,508,336.70 35,677,143,960 36,123,108,259.50 

5. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ 98.64% 99.01% 99.58% 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี 
2558 ในอตัราหุ้นละ12.99 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
สําหรับปี 2558 ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท คงเหลือเงินปันผลสําหรับปี 2558 ท่ีขออนมุติัจ่ายอีกในอตัรา
หุ้นละ 6.49 บาท   

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6           พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปีของบริษัท 
นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัสํานกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ีจาก
การหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ี 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้แต่งตัง้  
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2559 เน่ืองจาก
มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดับแนวหน้า มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบธุรกิจใน
อตุสาหกรรมโทรคมนาคม มีอตัราค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และมีความน่าเช่ือถือ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 
โดยมีรายช่ือ ดงันี ้
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รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ                 3356 

2. นายเพิ่มศกัด์ิ วงศ์พชัรปกรณ์     3427 

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ               4301 

โดยกําหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมลูเก่ียวกบั
ประวติัและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

โดยคา่สอบบญัชีท่ีเสนอสําหรับปี 2559 จํานวนเงิน 1,640,000 บาท ลดลงจากปี 2558 เป็นเงิน 860,000 บาท 
ซึ่งไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee)  ท่ีบริษัทจะจ่ายตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ประจําปี 2559 โดยรายช่ือผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียใดๆ  กบั
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ประจําปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอ  

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนๆ ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558  ปี 2557 
คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบริษัท  1,640,000 บาท 2,500,000 บาท  3,235,000 บาท 

คา่บริการอ่ืนๆ - - 170,000 บาท 

นอกจากนี ้เหน็สมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จํากดั ได้รับการคดัเลือกให้เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อย สําหรับปี 2559 ด้วย โดยมีค่าสอบบญัชี 
และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 6,830,000 บาท เพิ่มขึน้ 100,000 บาท ซึง่ไม่
รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) และไม่รวมค่าบริการของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 
(AWN) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนๆ ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 
คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบริษัทยอ่ย  6,830,000 บาท  6,730,000 บาท  6,125,000 บาท 

คา่บริการอ่ืนๆ - - - 
   

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเกิดขึน้จริงในปี 2558 ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2559  

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18
กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี อตัราหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 4 คน ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายวิทิต  ลีนตุพงษ์ - กรรมการ 
2. นายสรุศกัด์ิ  วาจาสทิธ์ิ - กรรมการอิสระ 
3.   นางสาวจีน โล เงีย้บ จง - กรรมการ 
4. นายสตีเฟ่น  มิลเลอร์ - กรรมการ 

 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเหมาะสม
เพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่เดือน
ตลุาคม - ธนัวาคม 2558 ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรับการคดัเลือกแตอ่ยา่งใด 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  ซึง่ไม่รวม
กรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และ
ความเป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีของกรรมการและกรรมการ 
ชดุยอ่ยเป็นรายบคุคลแล้ว จงึเหน็ควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ี
พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระทัง้ 4 คน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาตาม
เอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หวัข้อการกํากบัดูแลกิจการ)  

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และประวติั               
การเข้าประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการท่ี
ครบรอบออกจากตําแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และกํากบัดแูลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระทัง้ 4 คน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้างต้น   

โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งทัง้ 4 คน เป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง  

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กําหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ีจากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง  
และโบนสั 
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ความเหน็คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นําและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพฒันาความเป็น
ผู้ นําและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผลประกอบการของ
บริษัท หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษา
กรรมการท่ีมีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกําหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทประจําปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 36,000,000 บาท (สามสิบหกล้านบาท) 
ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง1) และโบนสั โดยเพิ่มขึน้ 8,000,000 บาท จาก 
ปี 2558 เน่ืองจากมีกรรมการซึง่เดิมเป็นผู้บริหาร และมิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ ได้เกษียณอายแุละ
เปล่ียนสถานภาพเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จึงต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิม 1 ท่าน นอกจากนีย้งั
เห็นสมควรปรับเปล่ียนอตัราค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริหารด้วย ทัง้นี ้นโยบายและอตัรา
การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุมกรรมการ และโบนสัอ่ืนเป็นหลกัเกณฑ์
เดิมตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตวัเงนิ (บาท) ปี 25591) 

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 
คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ2) 300,000 x  
กรรมการ3) 75,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร4) 

ประธาน 25,000 25,000  
กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  

ประธาน 10,000 25,000  
กรรมการ x 25,000  

 

หมายเหตุ : 1) กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีท่ีต้องเดินทางไปปฏิบติังานให้บริษัทในอตัรา
เดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชมุในฐานะกรรมการ
ชดุยอ่ย ในกรณีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ ถือหุ้น ไม่มี
สทิธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุยอ่ย 

4) ปรับอตัราค่าตอบแทนรายเดือนของประธานคณะกรรมการบริหารจากปี 2558 เดิม 
10,000 บาทตอ่เดือน เป็น 25,000 บาทตอ่เดือน 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนดเง่ือนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสม 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ นําและกําหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ดงัท่ีเสนอ 

อนึง่ ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจํานวน  26,704,774 บาท (ย่ีสิบ
หกล้านเจ็ดแสนส่ีพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสบิส่ีบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ตามเอกสารแนบ 2 
หวัข้อโครงสร้างการจดัการ  

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่พนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปี 2559 จาํนวนไม่เกนิ 826,900 หน่วย 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบติังานของพนกังานของบริษัท
และบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุค่าต่อบริษัทให้ทํางานกบัองค์กรอย่างต่อเน่ือง และ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือการเติบโตท่ียั่งยืนในระยะยาว โดยเป็นการให้
ผลประโยชน์ตอบแทนโดยมุ่งผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบริษัท ผู้ ถือหุ้น และพนกังาน และสําหรับปี 2559 นี ้
ถือเป็นปีท่ี 4 หลงัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัให้แก่พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยครัง้แรกในปี 2556 
ความเหน็ของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นําและกาํหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาโครงการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทในครัง้นีแ้ล้ว  เห็นชอบให้นําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 อนมุติัการออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือจดัสรรให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีท่ี 4 จํานวนไม่เกิน 
826,900 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอตัราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 
หุ้นสามญั ในราคาใช้สิทธิ 166.588 บาท ต่อหุ้น (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีข้อกําหนดและเง่ือนไขของ
การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ (“ข้อกาํหนดสิทธิ”) ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พฒันาความเป็นผู้ นําและกําหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้มีรายละเอียดโครงการและข้อกําหนดสิทธิ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 6 (ก)  

 โดยเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 พิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคล
ท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสทิธินี ้ตลอดจนมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

การลงมต ิวาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง คดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญจาํนวนไม่เกิน 826,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะได้มีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 พิจารณาใน 
วาระท่ี 9 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 826,900 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1  
บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิซึง่ออกและเสนอขายแก่พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย  
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นําเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 อนุมติัการ
จดัสรรหุ้นสามญัจํานวน 826,900 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดซึ่งยงัคง
เหลืออยูท่ี่บริษัทยงัมิได้มีการเสนอขายจํานวน 2,024,364,470 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครัง้นี ้โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ข) 

 ทัง้นี ้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 พิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรในการจดัสรรหุ้นดงักลา่ว ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเข้า
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะ
ได้รับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิเกนิกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ 

  ดงัมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้ 
พนักงาน จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ที่ได้รับการจดัสรร (หน่วย) 
ร้อยละของจาํนวน 
ที่ออกและเสนอขาย 

1. นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด 
และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 61,900 หนว่ย ร้อยละ 7.49 

จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีที่ผ่านมา จาํนวนครัง้ของการประชุม 
จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วม

ประชุม 
1. บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จํากดั 

2. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากดั 

3. บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากดั  
4. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากดั  

5. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั 

* เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 

4 
4 
3 
4 
7 

4 
4 
3 
4 
4 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่าของบริษัทและตอบแทนความ
มุง่มัน่ทุม่เทในการทํางานท่ีช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กบักลุม่บริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นําและกําหนดค่าตอบแทน  มีความเห็นชอบให้
นําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังาน
ดงักล่าว เน่ืองจากเป็นบุคลากรผู้ มีประสบการณ์ความรู้ความชํานาญในธุรกิจและมีภาวะความเป็นผู้ นําอนั



10/11 

เป็นที่ยอมรับทัง้กบับุคลากรในบริษัทและสงัคมภายนอก ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทสําคญัต่อการสร้างความ
มัน่คงและความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว ยงัเป็นผู้ นําที่มีบทบาทสําคญัต่อการ
นําพาบริษัทไปในระดบัที่สงูขึน้ในอนาคต รวมทัง้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ นํารุ่นต่อๆ ไป ที่จะนําพากลุ่ม
บริษัทให้เจริญก้าวหน้าและพฒันาถาวรสืบต่อไปด้วย โดยมีรายละเอียดและเหตผุลประกอบ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 6 (ค) 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ นําและกําหนดค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยใน 
แต่ละราย ท่ีมีสิทธิจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ โดยมีรายละเอียดและ
เหตผุลประกอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ค) 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแก่พนักงานดังกล่าวเป็น
รายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุคดัค้านมติดงักลา่ว 

วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  วาระนีกํ้าหนดขึน้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่มีการ
นําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั และจะไมมี่การลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

ทัง้นี ้ บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 18 
กมุภาพนัธ์ 2559  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี  19 กมุภาพนัธ์ 2559 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นีโ้ดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) หรือท่านผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คัส
โตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://investor.ais.co.th โดย
เลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบุไว้เท่านัน้  

ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย หรือ นางทัศนีย์ 
มโนรถ หรือ นายกานต์  ตระกูลฮุน คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว  เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 
โดยมีข้อมลูกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ ในครัง้นี ้
ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 โดยสง่มาท่ี  
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สว่นงานเลขานกุารบริษัท 
414 อาคารเอไอเอส 1 ทาวเวอร์ ชัน้ 28   
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายวิทิต ลีนตุพงษ์) 
 ประธานกรรมการ 
 โดยคําสัง่คณะกรรมการบริษัท 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

 
หมายเหต:ุ - ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคํูาบอกกล่าวเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และเอกสารประกอบการประชมุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตัง้แต่วนัท่ี 26

กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ี http://investor.ais.co.th  หวัข้อ “นกัลงทนุ/ข่าวสารและกิจกรรม/การประชมุผู้ ถือหุ้น” และสามารถส่งคําถามเก่ียวกบัระเบียบวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ลว่งหน้าได้ตามรายละเอียดขัน้ตอนการสง่คําถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 12 


