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ทะเบียนเลขที ่0107535000265 
(เดิม บมจ. 59) 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

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

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

เอกสารแนบที่ 
1. รายงานประจ าปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 รวมถึงนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล ข้อมลูการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุปข้อมลูทางการเงินที่
ส าคญัประจ าปี 2561  (ส าหรับวาระท่ี 1, 2, 3, 5 และ 7) 

2. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี (ส าหรับวาระท่ี 4) 
3. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ และของ

บคุคลซึง่ได้รับการเสนอช่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหมแ่ทนต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งลง (ส าหรับวาระท่ี 5 และ 6) 
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะอย่างละเอียดชดัเจน) ส าหรับหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทนุตา่งประเทศที่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
(custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่  
http://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html 

5. นิยามกรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงเร่ืองเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ

ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
9. ขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. ขัน้ตอนการใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 
11. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงที่ตัง้สถานที่ประชมุ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรลั ลาดพร้าว 

 

 

 
 
 บริษัทของดการมอบของช าร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับ

แนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลได้รณรงค์ให้งด/เลิกแจกของช าร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 



 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอล
รูม ชัน้ล็อบบี  ้โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่ง
เกิดขึน้ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2561 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2561 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี
หวัข้อ ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าปี 2561  

การลงมติ   วาระนีไ้มม่ีการลงมตจิากผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชี
ของบริษัทท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง
ได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี หวัข้อ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและรายงานสรุปข้อมูลทาง
การเงินทีส่ าคญัประจ าปี 2561 โดยงบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบจาก ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสงักัดบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี 
จ ากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปีของบริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 สามารถ
สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 
      หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2561 2560 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สินทรัพย์รวม 290,505 284,067 6,438 2.27 
หนีส้ินรวม 232,836 233,641 (805) 0.34 
รายได้รวม 169,855 157,722 12,133 7.69 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  29,682 30,077 (395) 1.31 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 9.98 10.12 (0.14) 1.38 



 

 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงนิปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70  ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
รวม โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้แรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผล
การด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน และครัง้หลงัเป็นเงินปันผลงวด
คร่ึงปีหลงัจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม ซึ่งการจ่าย
ปันผลจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด และแผนการลงทนุ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทยอ่ย  

โดยในปี  2561 ผลประกอบการของบ ริษัทมีก าไรสุท ธิส่วนที่ เป็นของผู้ ถือหุ้ นของบ ริษัท  จ านวน 
29,682,178,137 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท รวมเป็นเงินปัน
ผลทัง้หมดประมาณ 21,049,514,936.40 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท ใน
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 29 สิงหาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2561 อีกในอตัราหุ้น
ละ 3.30 บาท การจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นในที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   

วันก าหนดสิทธิรับเงนิปันผลและวันจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน
วนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 เมษายน 2562 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น               
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  (ถ้ามี) จนกว่า       
ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน ซึ่งบริษัทส ารองไว้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น
สามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี หวัข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2560  
 

ปี 2559  
 

1. ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (บาท) 29,682,178,137 30,077,312,101 30,666,538,425 
2. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 7.08 7.08 10.08 

2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) 3.78 3.51 5.79 
2.2 เงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงั (บาท : หุ้น) 3.30 3.57 4.29 
2.3 เงินปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น) - - - 

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

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จา่ยทัง้สิน้ (บาท) 21,049,514,936.40 21,049,514,936.40 29,968,800,926.40 

5. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 70.92% 70.00% 97.72% 



 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2561 ในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
ส าหรับปี 2561 ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2561 อีกในอตัราหุ้น
ละ 3.30 บาท ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักลา่วของบริษัทอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่ว่า “ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 ของบริษัทมีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561” 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัท 
นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม่ โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกั
งานสอบบญัชีเดียวกับผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนันบัแต่วนัที่
พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงได้
พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้
ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความ
เหมาะสมของค่าสอบบญัชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ                 3356 

2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 

3. ดร. เกียรตินิยม  คณุติสขุ              4800 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมลูเก่ียวกบั
ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

โดยค่าสอบบญัชีที่เสนอส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 2,426,000 บาท เท่ากับค่าสอบบญัชีของปี 2561 ซึ่งไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด (บริษัท ดี
ลอยท์) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยการแต่งตัง้ครัง้นีจ้ะเป็นรอบปีบญัชีที่ 4 ติดต่อกนัจาก
รอบปีบัญชี 2559-2562 ทัง้นี  ้รายช่ือผู้ สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ  กับ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด 



 

เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
ตามที่เสนอ 
                                                                                                                                                                หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561  ปี 2560  

คา่สอบบญัชีของบริษัท 1,714,000  1,714,000  1,640,000 

คา่สอบบญัชีงบการเงินรวม
ประจ าปีและคา่สอบทานงบ
การเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท 

712,000  712,000 680,000 

รวม 2,426,000 2,426,000 2,320,000 

ค่าสอบบัญชีปี 2561 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าสอบทานแนวปฏิบัติการ
ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านทจุริต (CAC) จ านวน  400,000 บาท และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) 
จ านวน 44,186 บาท 

นอกจากนี ้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 16 แหง่ ส าหรับปี 2562 ด้วย โดยมีคา่สอบ
บญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอ่ยในวงเงินประมาณ 8,873,900 บาท (ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ดีลอยท์ จ านวน 8,866,900 บาท และผู้สอบบญัชีจากบริษัทอื่น จ านวน 7,000 บาท) ซึ่งไม่
รวมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าสอบบัญช ี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561  ปี 2560  

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบริษัทยอ่ย (บาท) 8,873,900 8,991,600  6,150,000 

จ านวนบริษัทยอ่ย (บริษัท) 17 17 12 
   

(ค่าสอบบญัชีปี 2562 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึน้
จริงระหวา่งปี) 

ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยปี 2561 ข้างต้นไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่จ่ายเป็นคา่ที่ปรึกษา
ในการจดัท าโปรแกรมเพื่อปอ้งกนัข้อมลูสญูหายและอื่น ๆ  รวม 5,742,500  บาท และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตาม
จริง (Out of pocket expense) จ านวน 154,961 บาท 

 

ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึน้จริงในปี 2561 ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 รายงานประจ าปี 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 



 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562  

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
1. นายสรุศกัดิ์ วาจาสทิธ์ิ กรรมการอิสระ  
2.   นางสาวจีน โล เงีย้บ จง กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. นายสมชยั เลศิสทุธิวงค์ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

 

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการลว่งหน้า ตัง้แตเ่ดือน
ตลุาคม - ธนัวาคม 2561 ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  ซึ่งไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และ
ความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการ  
ชดุย่อยเป็นรายบคุคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี หวัข้อการก ากบัดูแลกิจการ)  

รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และประวตัิการ
เข้าประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่
ครบรอบออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก ากบัดแูลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่
ตามก าหนดวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้างต้น  

อนึ่ง ส าหรับกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ
อิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง อีกทัง้ ได้น าความรู้ 
ความสามารถ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท โดย
กรรมการที่ ได้ รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน  เป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง  

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
 
 



 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยนายสตีเฟ่น มิลเลอร์ กรรมการได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีผลเมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ท าให้ต าแหน่งกรรมการบริษัท
วา่งลง 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการได้
พิจารณาสรรหากรรมการจากทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ และพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการ แทนนายสตีเฟ่น มิลเลอร์ เนื่องจากมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่เก่ียวข้อง และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
บริษัท สามารถที่จะช่วยพฒันาและสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทได้เป็นอยา่งดี 

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศึกษา และประสบการณ์ท างานของ นายเอนก 
พนาอภิชน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณา เลือกตัง้    
นายเอนก พนาอภิชน  ด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งลง ตามรายละเอียดข้างต้น   

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ16 ก าหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าที่จากบริษัท ซึง่คา่ตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง  
และโบนสั 

ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพฒันาความเป็น
ผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะอยูใ่นระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงได้
กบัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กบับริษัท จึง
เห็นสมควรก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทประจ าปี 
2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 36,000,000 บาท ( สามสิบหกล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน 
เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง1) และโบนสั โดยเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนของปี 2561 ทัง้นี ้นโยบายและอตัราการจ่าย
คา่ตอบแทนในรูปแบบของคา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ โบนสั เป็นหลกัเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 



 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ (บาท) ปี 2562 

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 
คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท2) 300,000 x  
กรรมการ3) 75,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียง/คณะกรรมการบริหาร 

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

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  

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

 

หมายเหตุ : 1) กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบตัิงานให้บริษัทในอตัรา
เดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

2) ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชุมในฐานะ
กรรมการชดุยอ่ย ในกรณีที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนกังานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ไมม่ีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุยอ่ย 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อสนบัสนนุให้
กรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จดัเตรียมกรมธรรม์ประกนัความรับผิดของ
กรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสขุภาพและกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
คา่ใช้จ่ายในการอบรมสมัมนา การจดัหาโทรศพัท์เคลื่อนที่และ tablets เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและสง่
เอกสารการประชุมผ่านระบบ Board Portal ของบริษัท และรถยนต์ประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการ
บริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามวงเงินท่ีก าหนดไว้ในนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และจ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายจริง
ให้แก่กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดงัที่เสนอ 

อนึง่ ในปี 2561 ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจ านวน  29,668,757 บาท (ยี่สิบ
เก้าล้านหกแสนหกหมื่นแปดพนัเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตาม
เอกสารแนบ 1 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ  

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 



 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม และ /หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยจะไมม่ีการ 

 น าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และก าหนดสทิธิเพื่อ
รับเงินปันผล (Recode Date) ในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562  

 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นีโ้ดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบ ริษัทได้แนบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 4) หรือท่านผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คัส
โตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  http://investor.ais.co.th/ 
shareholder_meeting.html  โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้  

 

ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย นายสรุศกัดิ์ วาจาสิทธ์ิ 
หรือนายประสณัห์ เชือ้พานิช คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว  เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมลู
กรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) ซึ่งแนบมากับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความ
ร่วมมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที่ 16 มีนาคม 2562 โดยสง่มาที่  

 

สว่นงานเลขานกุารบริษัท 
414 อาคารเอไอเอส 1 ชัน้ 28   
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นายกานต์  ตระกลูฮนุ) 
 ประธานกรรมการ 
 โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษัท 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
หมายเหตุ:   ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบการประชมุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

ท่ี http://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html  หัวข้อ “นักลงทุน/ข่าวสารและกิจกรรม/การประชุมผู้ ถือหุ้ น” และสามารถส่งค าถามเก่ียวกับระเบียบ
วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ลว่งหน้าได้ตามรายละเอียดขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 

 

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

