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ทะเบียนเลขที ่0107535000265 
(เดิม บมจ. 59) 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

เอกสารแนบที ่
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2559 (ส าหรับวาระที ่2) 
2. รายงานประจ าปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2559 รวมถึงนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล และข้อมลูการจ่ายเงินปันผล (ส าหรับวาระท่ี 3, 4, 5, 7 และ 9) 
3. รายงานพฒันาความยัง่ยืน ปี 2559 (บนัทกึอยูใ่นแผน่ซีดีรอมเดียวกบัรายงานประจ าปี) 
4. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี (ส าหรับวาระท่ี 6) 
5. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการ ซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ

ของกรรมการซึ่งได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้ใหม่แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง (ส าหรับวาระที่ 7 และ 8) 
6. (ก) สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้ นรองรับของบริษัท   

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) จ านวนไม่เกิน 1,410,500 หน่วย ให้แก่พนกังานของบริษัท และ/
หรือบริษัทยอ่ย (ส าหรับวาระท่ี 10) 

 (ข) แบบรายงานการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ (ส าหรับวาระท่ี 11) 
 (ค) ความเห็นของคณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน (ส าหรับวาระท่ี 12) 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชัดเจน)  
 สว่นหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่

แตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://investor.ais.co.th   

8. นิยามกรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
9. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. ค าชีแ้จงเร่ืองเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ

ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
12. ขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
13. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงที่ตัง้สถานที่ประชมุ: โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว 

 
 

บริษัทของดการมอบของช าร่วยในวนัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  
เพื่อสนองนโยบายของส านักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
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ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม 
ชัน้ล็อบบี  ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตกุารณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ 

(ถ้ามี) ของบริษัท ตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาอนมุตัิ และจะไม่มีการลงมติ
ใดๆ ในวาระนี ้

 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2559 โดย
ได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://investor.ais.co.th) และได้จดัสง่ให้กระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่        
29 มีนาคม 2559  ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้องให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  อย่างไรก็ดี นบัตัง้แต่การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ตอ่ไป คณะกรรมการของดการน าเสนอรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณารับรอง เนื่องจากบริษัทได้ด าเนินการจดัเตรียมรายงานฯ และเผยแพร่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบถ้วนสมบรูณ์ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่ง
เกิดขึน้ในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2559 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2559 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี
หวัข้อ ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจ าปี 2559 
การลงมติ   วาระนีไ้มม่ีการลงมตจิากผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่ง
ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชี
ของบริษัทท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

http://investor.ais.co.th/
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปี
ของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี หวัข้อ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยงบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายศภุมิตร เตชะมนตรีกุล 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 ผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่งสงักัดบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบ
บญัชี จ ากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
 

ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท 
    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2559 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สินทรัพย์รวม 275,670 181,761 93,909 51.67 
หนีส้ินรวม 232,962 133,268 99,694 74.81 
รายได้รวม 152,149 155,276 (3,127) 2.01 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  30,666 39,152 (8,486) 21.67 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 10.31 13.17 (2.86) 21.72 

 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 เป็นเงนิปันผล 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสด 
และแผนการลงทนุ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นีก้าร
จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยในปี 2559 ผลประกอบการ
ของบริษัทมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท จ านวน 30,666,538,425 ล้านบาท บริษัทจึง
เห็นสมควรจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้หมดประมาณ  
29,968,800,926.40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 5.79 บาท ในการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 คงเหลอืเงินปันผลส าหรับปี 2559 อีกในอตัราหุ้นละ 4.29 บาท การ
จ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   
วันก าหนดสิทธิรับเงนิปันผล และวันจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทก าหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 
เมษายน 2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2560  
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมา 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น               
ทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  (ถ้ามี) จนกว่า       
ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน ซึง่บริษัทส ารองไว้ครบถ้วนแล้ว  
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
เพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี หวัข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2558  
 

ปี 2557 

1. ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (บาท) 30,666,538,425 39,152,410,435 36,033,165,556 
2. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 10.08 12.99 12.00 

2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) 5.79 6.50 6.04 
2.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุ้น) 4.29 6.49 5.96 
2.3 เงินปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น) - - - 

3. จ านวนหุ้นที่จา่ย (หุ้น) 2,973,095,330 2,973,095,330 2,973,095,330 

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จา่ยทัง้สิน้ (บาท) 29,968,800,926.40 38,620,508,336.70 35,677,143,960 

5. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 97.72% 98.64% 99.01% 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 ในอตัราหุ้นละ 10.08 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ส าหรับปี 2559 ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 5.79 บาท คงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2559 ที่ขออนมุตัิจ่ายอีกใน
อตัราหุ้นละ 4.29 บาท   
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 6           พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัท 
นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จาก
การหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี  
ทกัษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอื่นอนัเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ                 3356 

2. นายเพ่ิมศกัดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์     3427 

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ               4301 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ข้อมลูเก่ียวกบั
ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
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โดยคา่สอบบญัชีที่เสนอส าหรับปี 2560 จ านวนเงิน 1,640,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีของปี 2559  โดย
ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)  ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560 โดยรายช่ือผู้สอบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียใดๆ  กบั
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 

 ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนๆ ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบริษัท 

1,640,000 บาท 1,640,000 บาท 2,500,000 บาท 

คา่บริการอ่ืนๆ - 510,600 บาท 1,795,000 บาท 

นอกจากนี ้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั ได้รับการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อย ส าหรับปี 2560 ด้วย โดยมีค่าสอบบญัชี 
และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 6,830,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-
audit fee) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบริษัทยอ่ย  

6,830,000 บาท 6,830,000 บาท 6,730,000 บาท 

คา่บริการอ่ืนๆ - 161,000 บาท 2,364,900 บาท 

   

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึน้จริงในปี 2559 ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายสมประสงค์ บญุยะชยั - รองประธานกรรมการ 
2. นางทศันย์ี มโนรถ - กรรมการอิสระ 
3.   นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั - กรรมการอิสระ 
4. นายสมชยั เลศิสทุธิวงค์ - กรรมการ 
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ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่เดือน
ตลุาคม - ธนัวาคม 2559 ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 
อนึง่ นางทศันีย์ มโนรถ กรรมการอิสระ ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไมรั่บการพิจารณาเลอืกตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึง่  
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  ซึ่งไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และ
ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการ  
ชดุยอ่ยเป็นรายบคุคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี หวัข้อการก ากบัดูแลกิจการ)  
รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และประวตัิการ
เข้าประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่
ครบรอบออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก ากบัดแูลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามก าหนดวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้างต้น   
โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง  
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากนางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจาก

ต าแหนง่ตามก าหนดวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไมรั่บการ 
 พิจารณาเลอืกตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการได้

พิจารณาสรรหากรรมการจากทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ และพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ นายประสณัห์ เชือ้พานิช เป็นกรรมการอิสระ แทนนางทศันีย์ มโนรถ เนื่องจากมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่เก่ียวข้อง และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียว ข้องกับการด าเนินงานของ
บริษัท สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทได้ 

รายละเอียดเก่ียวกับอายุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้
กรรมการแทนต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งลง ตามรายละเอียดข้างต้น   
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ16 ก าหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าที่จากบริษัท ซึง่คา่ตอบแทน ได้แก่ คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม  เบีย้เลีย้ง  
และโบนสั 
ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพฒันาความเป็น
ผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผลประกอบการของ
บริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทประจ าปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 36,000,000 บาท (สามสิบหกล้านบาท)
ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง1) และโบนสั โดยเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนของปี
2559 ทัง้นี ้นโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุมกรรมการ
และโบนัสอื่นเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ (บาท) ปี 2560 

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 

คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ2) 300,000 x  

กรรมการ3) 75,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร 

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

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  

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

 

หมายเหตุ : 1) กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอตัราเดียวกันกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชมุในฐานะกรรมการชดุย่อย ใน
กรณีที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ ไม่มีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุยอ่ย 
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ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสม 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ดงัที่เสนอ 
อนึง่ ในปี 2559 ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจ านวน  26,774,746 บาท (ยี่สิบ
หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสีพ่นัเจ็ดร้อยสี่สบิหกบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตามเอกสาร
แนบ 2 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ  
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่พนักงานของ

บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2560 จ านวนไม่เกิน 1,410,500 หน่วย 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนักงานในระดับ
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย และเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่มีคณุค่าต่อบริษัทให้ท างานกบัองค์กร
อยา่งตอ่เนื่อง และสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและบริษัทยอ่ย เพื่อการเติบโตที่ยัง่ยืนในระยะยาว โดยเป็น
การให้ผลประโยชน์ตอบแทนโดยมุ่งผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบริษัท ผู้ ถือหุ้น และพนกังาน และส าหรับปี 
2560 นี ้ถือเป็นปีที่ 5 หลงัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยครัง้แรกในปี 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาโครงการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทในครัง้นีแ้ล้ว เห็นชอบให้น าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 อนมุตัิการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อจดัสรรให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีที่ 
5 จ านวนไมเ่กิน 1,410,500 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ 0 บาท ในอตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 1 หนว่ยใบส าคญั
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ในราคาใช้สิทธิ 160.434 บาท ต่อหุ้น (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีข้อก าหนด
และเง่ือนไขของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ (“ข้อก าหนดสทิธิ”) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้มีรายละเอียดโครงการและข้อก าหนดสิทธิ 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ก)  
 โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคล
ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธินี ้ตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง คดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล สบืเนื่องจากการท่ีบริษัทจะได้มีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
พิจารณาในวาระท่ี 10 ข้างต้น บริษัทจึงต้องด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไมเ่กิน 1,410,500 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1  บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่พนกังานในระดบั
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้น าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 อนุมตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 1,410,500 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดซึ่งยงัคง
เหลอือยูท่ี่บริษัทยงัมิได้มีการเสนอขายจ านวน 2,024,364,470 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ออกและเสนอขายแก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยใน
ครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ข) 
 ทัง้นี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้
ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นดงักลา่ว ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเข้า
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 
การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะ

ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ 
  ดงัมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้บริหาร จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ท่ีได้รับการจัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน 
ท่ีออกและเสนอขาย 

1. นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รักษาการหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยทุธ์ 
และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 93,200 หน่วย 6.61 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีท่ีผ่านมา จ านวนครัง้ของการประชุม 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วม

ประชุม 
1. บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จ ากดั 

2. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากดั 

3. บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากดั  

4. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากดั  

5. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 

6. บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากดั 

6 
6 
3 
5 
4 
6 

6 
6 
3 
5 
4 
6 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัทและตอบแทนความ
มุง่มัน่ทุม่เทในการท างานท่ีช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กบักลุม่บริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน  มีความเห็นชอบให้
น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังาน
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ในระดบัผู้บริหารดงักล่าว เนื่องจากเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ความรู้ความช านาญในธุรกิจและมีภาวะ
ความเป็นผู้น าอนัเป็นที่ยอมรับทัง้กับบุคลากรในบริษัทและสงัคมภายนอก ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทส าคญั
ต่อการสร้างความมัน่คงและความส าเร็จของการด า เนินธุรกิจที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว ยงัเป็นผู้น าที่มี
บทบาทส าคญัต่อการน าพาบริษัทไปในระดบัที่สงูขึน้ในอนาคต รวมทัง้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้น ารุ่นต่อๆ ไป 
ที่จะน าพากลุ่มบริษัทให้เจริญก้าวหน้าและพฒันาถาวรสืบต่อไปด้วย  โดยมีรายละเอียดและเหตุผล
ประกอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ค) 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  
ประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อยในแต่ละราย ที่มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ โดยมี
รายละเอียดและเหตผุลประกอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ค) 
การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแก่ผู้ บริหารดังกล่าวเป็น
รายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุคดัค้านมติดงักลา่ว 

 
วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม และ /หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยจะไมม่ีการ 
 น าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 
ทัง้นี ้ บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 ในวันที่ 17 

กุมภาพนัธ์ 2560  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย  
วิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี  20 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นีโ้ดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) หรือท่านผู้ ถือหุ้ น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คัส
โตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://investor.ais.co.th โดย
เลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้  

 
ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย หรือ นายสรุศกัดิ์ 

วาจาสทิธ์ิ คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียว  เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมลูกรรมการอิสระ
และนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุม ในครัง้นี  ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจาก
ทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 โดยสง่มาที่  

http://investor.ais.co.th/
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สว่นงานเลขานกุารบริษัท 
414 อาคารเอไอเอส 1 ทาวเวอร์ ชัน้ 28   
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นายกานต์  ตระกลูฮนุ) 
 ประธานกรรมการ 
 โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษัท 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 
 
หมายเหต:ุ  - ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 และเอกสารประกอบการประชมุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตัง้แต่วนัท่ี 24

กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ี http://investor.ais.co.th  หวัข้อ “นกัลงทนุ/ข่าวสารและกิจกรรม/การประชมุผู้ ถือหุ้น” และสามารถสง่ค าถามเก่ียวกบัระเบียบวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ลว่งหน้าได้ตามรายละเอียดขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 12 

 

http://investor.ais.co.th/

