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ทะเบียนเลขที ่0107535000265 
(เดิม บมจ. 59) 

19 มิถนุายน 2563 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบที ่ หน้า 
1.  รายงานประจ าปีพรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 รวมถงึ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสควิอาร ์(QR Code) 
 รายงานสรุปขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญัประจ าปี 2562 (ส  าหรบัวาระท่ี 1, 2, 3, 5 และ 6) 

11 

2. ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี (ส าหรบัวาระท่ี 4) 18 

3. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง 
(ส  าหรบัวาระท่ี 5) 

22 

4. ขอ้มลูรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไมเ่กิน 20,000 ลา้นบาท (ส าหรบัวาระท่ี 7) 30 

5. นิยามกรรมการอิสระและขอ้มลูของกรรมการอิสระที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 32 

6. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 35 

7. 
ค าชีแ้จงเรือ่งเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ
เพื่อลงทะเบยีนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

37 

8. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 40 

9. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงที่ตัง้สถานที่ประชมุ 41 

ดว้ยความห่วงใยความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ บรษัิทไดแ้นบเอกสารเพิ่มเติมมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมเพื่อความสะดวกของผูถื้อ
หุน้ ประกอบดว้ย 

- ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)   

- แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 
- หนงัสือมอบฉนัทะหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะอยา่งละเอียดชดัเจน) ในสว่นหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษั ทที่ 
http://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html 

 
ในปีนีบ้ริษัทของดแจกรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม เพื่อแสดงถงึเจตนารมณใ์นการร่วมประหยัดทรัพยากรไปใช้สมทบทุนโครงการ
ทิง้ E-waste กับ AIS เพือ่ลดผลกระทบของขยะอเิล็คทรอนิกสต่์อสิ่งแวดล้อม 
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ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) ไดม้ีมติใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดทีี่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบยีนเวลา 12.00 น.) ณ หอ้งวิภาวดีบอลรูม ชัน้ลอ็บ
บี ้โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์เซ็นทรลั พลาซา ลาดพรา้ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบ
วาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2562 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
 เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ซึ่งบริษัทไดส้รุปผลการ

ด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2562 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปีหวัขอ้ ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าปี 2562 ในรูปแบบ
รหสัควิอาร ์(QR Code)  

 การลงมติ   วาระนีไ้มม่ีการลงมตจิากผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดท างบ
แสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทที่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีแลว้และเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2562 หัวขอ้ ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนนิงาน ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) และรายงานสรุปขอ้มูลทางการเงนิทีส่  าคญัประจ าปี 2562 โดยงบการเงิน
ดงักลา่วไดผ้า่นการตรวจสอบจาก ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรกีุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3356 ผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่ง
สงักัดบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุม        
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่  31 ธนัวาคม 2562 
ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงแลว้ โดยฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทในปี 2562 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 
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ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สินทรพัยร์วม 289,669 290,505 (836) (0.29) 
หนีส้ินรวม 220,275 232,836 (12,561) (5.39) 
รายไดร้วม 180,894 169,856 11,038 6.50 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท  31,190 29,682 1,508 5.08 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 10.49 9.98 0.51 5.11 

 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลปี 2562 และการไม่เสนอจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70  ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้แรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึง
วนัที่ 30 มิถนุายน และครัง้หลงัเป็นเงินปันผลงวดครึง่ปีหลงัจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม ถึง
วนัที่ 31 ธันวาคม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะของบรษัิท และ/หรอื มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวนสองครัง้ในปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 
7.34  บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 21,823,131,159.00 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้แรก เมื่อวนัที่  3 
กันยายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 3.78 บาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่สอง เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2563 ใน
อตัราหุน้ละ 3.56  บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่สองนี ้เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้จากการเลื่อน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีก าหนดไวเ้ดิมออกไป ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้สองครัง้นีเ้ป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทยัง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบการไมเ่สนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2562 เพิ่มเติมอีก 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมา 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา  (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทส ารองไวค้รบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลและขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2562 หวัขอ้
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560  

1. ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท (บาท) 31,189,570,687 29,682,178,137 30,077,312,101 

2. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 7.34 7.08 7.08 

2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล วนัที่ 3 กนัยายน 2562  3.78 3.78 3.51 
2.2 เงินปันผลระหวา่งกาล วนัที่ 22 เมษายน 2563 
2.3 เงินปันผลงวดครึง่ปีหลงั  

3.56 
- 

- 
3.30 

- 
3.57 

3. จ  านวนหุน้ที่จา่ย (หุน้) 2,973,178,632 2,973,095,330 2,973,095,330 

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จา่ยทัง้สิน้ (บาท) 21,823,131,159 21,049,514,936 21,049,514,936 

5. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 70.00% 70.92% 70.00% 

การลงมติ   วาระนีไ้มม่ีการลงมตจิากผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปีของบรษัิท นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจัดใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดมิก็ได ้อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี
รายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนันบัแต่
วนัท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยไดป้ระเมินจากความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชี ทกัษะความรูค้วามสามารถของทีมงาน และประสบการณใ์นการตรวจสอบอนัเป็นประโยชนต์อ่ธุรกิจที่จะ
ไดร้บั และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2563 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที ่1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรกีลุ                 3356 

2. นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ 4301 

3. ดร. เกียรตินิยม  คณุติสขุ              4800 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและ
ประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

โดยค่าสอบบญัชีของบริษัทที่เสนอส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,426,000 บาท เทา่กบัค่าสอบบญัชีของปี 2562 ซึ่งไม่
รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญ      
ผูถื้อหุน้อนมุตัิผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั (บริษัท ดีลอยท)์ เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท ประจ าปี 2563 โดยการแตง่ตัง้ครัง้นีจ้ะเป็นรอบปีบญัชีที่ 5 ติดตอ่กนัจากรอบปีบญัชี 2559-2563 ทัง้นี ้รายช่ือผูส้อบ
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บัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ  กับบริษัท ผูบ้ริหาร ผู้ถือหุน้ใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวขอ้งของบุคคล
ดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีจาก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ตามที่เสนอดงัตอ่ไปนี ้

                                                                                                                                                       หน่วย : บาท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562  ปี 2561  

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่า
สอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของ
บรษัิท 

2,426,000 2,426,000 2,426,000 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทส าหรบัปี  2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าสอบทานมูลค่า
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัครัง้ที่ 4 จ านวน 30,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out of pocket 
expense) จ านวน 131,875 บาท               

นอกจากนี ้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบวา่ บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ไดร้บัการ
คดัเลือกใหเ้ป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย 16 แห่ง ส  าหรบัปี 2563 ดว้ย โดยมีค่าสอบบัญชี และค่าสอบทาน     
รายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 8,873,900 บาท (ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท ดีลอยท ์จ านวน 
8,866,900 บาท และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น จ านวน 7,000 บาท) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562  ปี 2561  

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบรษัิทยอ่ย (บาท) 8,873,900 8,873,900  8,991,600  

จ านวนบรษัิทยอ่ย (แหง่) 17 17 17 
   

(ค่าสอบบญัชีปี 2563 ของบรษิัทย่อยอาจเปลีย่นแปลงตามจ านวนบรษิัทย่อย และ/หรอืปรมิาณงานทีเ่กิดขึน้จรงิในระหว่างปี) 

ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยปี 2562 ขา้งตน้ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงาน
บญัชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่นๆ รวม 792,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจรงิ (Out of pocket 
expense) จ านวน 314,396 บาท ซึ่งจ่ายใหก้ับส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกับ
ผูส้อบบญัชี 
 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทและบรษัิทยอ่ยที่เกิดขึน้จรงิในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงาน
ประจ าปีรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code)  
 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 18 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ตามวาระใน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชือ่กรรมการ ประเภทของกรรมการ 
1. คณุสมประสงค ์บญุยะชยั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  
2.        คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั กรรมการอิสระ 
3. คณุประสณัห ์เชือ้พานชิ กรรมการอิสระ 
4. คณุฮยุ เว็ง ชอง กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบั
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2562 ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรบัการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  ซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยี ไดพ้ิจารณากลั่นกรองเกณฑค์ณุสมบตัิ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ และความเป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่ง
หนา้ที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบคุคลแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้เลอืกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามก าหนดวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการสรรหาตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี หวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code))  

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท วฒุิการศกึษา ประสบการณก์ารท างาน และประวตัิการเขา้ประชมุ
คณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียซึ่งเป็นกรรมการท่ีครบรอบออกจากต าแหน่งตามวาระ ไดพ้ิจารณา
กลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการสรรหากรรมการบรษัิทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก ากบัดแูลกิจการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามก าหนด
วาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดขา้งตน้  

อนึ่ง ส  าหรบักรรมการอิสระซึ่งเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้นัน้ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระ
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ ไดน้  าความรู ้ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของบรษัิท โดยกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง  

การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้16 ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่จากบริษัท ซึ่ง
คา่ตอบแทน ไดแ้ก่ คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง  และโบนสั 

ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการพฒันาความเป็นผูน้  าและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกับ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่ในระดบัที่เหมาะสม
เทียบเคียงไดก้บัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มีคณุภาพไวก้บับริษัท จึง
เห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2563 
ภายในวงเงินไมเ่กิน 36,000,000 บาท ( สามสบิหกลา้นบาท) ซึง่ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายเดอืน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง1) 
และโบนัส โดยเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนของปี  2562 ทั้งนี ้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของ
คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม โบนสั เป็นหลกัเกณฑเ์ดิมตามทีไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 

ประเภทของกรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ (บาท) ปี 2563 

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 
คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษัิท2) 300,000 x  
กรรมการ3) 75,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียง/คณะกรรมการบริหาร 

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

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  

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

หมายเหตุ :  
1) กรรมการบริษัทจะไดร้บัเบีย้เลีย้งในกรณีท่ีตอ้งเดินทางไปปฏิบตัิงานใหบ้ริษัทในอตัราเดียวกันกับประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเป็นไป

ตามระเบียบของบรษัิท 
2) ประธานกรรมการบริษัทไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย ในกรณีท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารง

ต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 
3) กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร / พนกังานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ

กรรมการชดุย่อย 

ทัง้นี ้กรรมการบรษัิทไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วขา้งตน้ อยา่งไรก็ดี เพื่อสนบัสนนุใหก้รรมการสามารถ
ปฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทไดจ้ัดเตรียมกรมธรรมป์ระกันความรบัผิดของกรรมการ (Directors and 
Officers Liability Insurance) กรมธรรมป์ระกนัสขุภาพและกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ค่าใชจ้่ายการอบรมสมัมนา การจดัหา
โทรศพัทเ์คลื่อนที่และอปุกรณ ์tablets เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและสง่เอกสารการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัท (Board Portal) รวมไปถึงการจัดเตรียมรถยนตป์ระจ าต าแหน่งของประธานกรรมการบริษัท โดยบริษัทเป็น
ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และจ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายจริงใหแ้ก่กรรมการ
และกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพฒันาความเป็นผูน้  าและก าหนด
คา่ตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดงัที่เสนอ 

อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทจ านวน  27,284,455 บาท (ยี่สิบเจ็ดลา้น
สองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่รอ้ยหา้สิบหา้บาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามเอกสารแนบ 1 หวัขอ้
โครงสรา้งการจดัการ ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code)    

การลงมติ  วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
เพื่อใหบ้รษัิทเป็นท่ีรูจ้กัของนกัลงทนุในฐานะผูอ้อกตราสารหนีแ้ละเป็นทางเลอืกหนึง่ของการระดมเงินทนุในการด าเนินงาน 
รวมถึงการบรหิารความเสี่ยงในการพึง่พาแหลง่เงินทนุจากสถาบนัการเงินผูใ้หกู้เ้พียงแหลง่เดียว โดยเงินที่ไดจ้ะน ามา เป็น
เงินทนุหมนุเวียนและ/หรอืเงินลงทนุในการด าเนินธุรกิจตามแผนการลงทนุ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคตของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามเห็นของฝ่ายจดัการสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการ
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินรวมและมูลค่าคงคา้งของเงินตน้ของหุน้กูไ้ม่เกิน 20,000 ลา้นบาท และ/หรอืจ านวนเทียบเท่า
ในสกุลเงินตราประเทศ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือเงินลงทุนในการด าเนินธุรกิจตามแผนการลงทุน รวมถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบรษัิทยอ่ย พรอ้มทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรือผูท้ี่ไดร้บั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผูด้  าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ขอ้มูลรายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กู ้

การลงมติ  วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   

วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้
คณะกรรมการบรษัิทชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรือ่งอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และ
จะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
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บรษัิทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  (Recode Date) ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 
2563 ทัง้นี ้ดว้ยตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อสุขอนามัยของผู้เขา้ร่วมประชุมและเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดโรคไวรสัโคโรน่า COVID-19 บริษัทจึงไดก้ าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการประชุม โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งไดม้าพรอ้มกับเอกสารชุดนี ้
โดยที่มาตรการฯ ดังกล่าวจะเนน้ย า้ใหม้ีการเวน้ระหว่างทางสงัคมในทุกจุด จึงส่งผลให้จ านวนที่น่ังในห้องประชุมมีจ านวน
จ ากัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้จ านวน 120 ที่น่ังเท่าน้ัน นอกจากนี ้บริษัทจะบริหารจัดการด าเนินการประชุมใหก้ระชับสัน้ 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อลดช่วงเวลาที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมากอยู่รวมกันในที่เดียวกันตามขอ้ก าหนดของ
ทางราชการ โดยบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  

ในการนี ้บริษัทขอความร่วมมือมายัง ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทไดแ้นบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) มาพรอ้มกับเอกสารชุดนี ้ อย่างไรก็ดี ท่านผูถื้อหุน้
สามารถดาวนโ์หลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศที ่แต่งตัง้ให้             
ค ัส โ ต เ ด ีย น  ( custodian)  ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป ็น ผู ร้ บั ฝ า ก แ ล ะ ด ูแ ล หุ น้ )  ไ ด จ้ า ก เ ว ็บ ไ ซ ต ข์ อ ง บ ร ิษ ัท 
http://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html โดยขอ้มลูกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 
5) ซึ่งแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากท่านผูถื้อหุน้โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับรษัิทภายในวนัที่ 17 
กรกฎาคม 2563 โดยสง่มาที ่

สว่นงานเลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน)   
เลขที ่414 อาคารเอไอเอส 1 ชัน้ 28 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
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บริษัทขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสูงในความเขา้ใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความร่วมมือจากทุก
ท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นายกานต ์ ตระกลูฮนุ) 
 ประธานกรรมการ 
 โดยค าสั่งคณะกรรมการบรษัิท 
 บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 
 
หมายเหต:ุ   ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบการประชมุผ่านเว็บไซตข์องบริษัทไดต้ัง้แต่วนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 ท่ี 

http://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html  หวัขอ้ “นกัลงทนุ/ขา่วสารและกิจกรรม/การประชมุผูถื้อหุน้” และสามารถสง่ค าถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ลว่งหนา้ไดต้ามรายละเอียดขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่สง่มาพรอ้มกับเอกสารชดุนี ้

 


