
บร�ษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�ว�ส จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทมีความห�วงใยความปลอดภัยของผู�ถือหุ�นและเพ�อ่ป�องกันการแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19) จ�งขอความร�วมมือผู�ถือหุ�นมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบร�ษัทเข�าประชุมแทนการ

มาร�วมประชุมด�วยตนเองและสามารถส�งคำถามล�วงหน�าก�อนการประชุมได� โดยปฏิบัติตามแนวทางดังน้ี

สำหรับผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะและไม�มาเข�าร�วมประชุม สำหรับผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมด�วยตนเอง

• ให�กรรมการอิสระเข�าร�วมประชุมแทน 
 โดยกรอกหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 
• ส�งหนังสือมอบฉันทะพร�อมเอกสาร
    ประกอบทางไปรษณีย�มายังบร�ษัท

• อีเมล� : investor@ais.co.th
• เว็บไซต� : http://investor.ais.co.th/
     _shareholder_meeting.html
• บร�ษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบ
 ทั้งหมดเป�นเอกสารแนบท�ายรายงาน
 การประชุม

• กรอกแบบแจ�งความประสงค�เข�าร�วมประชุมล�วงหน�า
• ส�งเอกสารมายังบร�ษัททางไปรษณีย�หร�อ 
   e-mail address
• บร�ษัทจะยืนยันสิทธิเข�าร�วมประชุมตามลำดับ
   ก�อนหลัง

• ด�วยมาตรการเว�นระยะห�าง 4 ตร.ม.ต�อคน 
   บร�ษัทจำกัด 120 ที่นั่งสำหรับผู�แจ�ง
   ความประสงค�ล�วงหน�าเท�านั้น

• ไม�อนุญาตให�ผู�ติดตามเข�าบร�เวณงาน

• มีน้ำด่ืมบร�การในห�องประชุมเท�าน้ัน
• บร�ษัทงดแจกของที่ระลึก อาหาร เคร�่องดื่ม
• ไม�อนุญาตให� รับประทานอาหารในห�องประชุม
   และบร�เวณสถานท่ีจัดประชุม

• ดำเนินการประชุมให�กระชับ แล�วเสร็จภายใน
   เวลา 1.5 ชม. เพ�อ่ลดความเส่ียง
• กรณีมีคำถามให�เข�ยนลงกระดาษและส�งให�
   เจ�าหน�าท่ีเท�าน้ัน 
• น่ังตามบัตรท่ีน่ังและไม�ย�ายท่ีน่ังตลอดการประชุม

• ตรวจอ�ณหภูมิและกรอกแบบคัดกรองความเส่ียง 
   COVID-19
• บร�ษัทสงวนสิทธิไม�อนุญาตให�ผู�ทีมีอาการดังน้ี
   เข�าบร�เวณสถานท่ีประชุม
 - มีไข�อ�ณหภูมิสูงกว�า 37.5 องศาเซลเซียส
 - มีอาการไอ เจ็บคอ
 - เป�นผู�ใกล�ชิดกับผู�ป�วยยืนยันการติดเช้ือ 
    COVID-19
 - ผู�ท่ีไปในสถานท่ีแออัด หร�อประกอบอาชีพ
    เก่ียวกับนักท�องเท่ียว ในระยะเวลา 14 วัน

อำนวยความสะดวกให�ผู�ถือหุ�น
สามารถรับชมการถ�ายทอดสด 
โดยการสแกน QR Code 

หร�อผ�านเว็บบราวเซอร�ผ�าน link
URL: http://event.ais.co.th/AGM2020

การมอบฉันทะ

การส�งคำถามล�วงหน�า

ติดตาม LIVE สดการประชุม

**โปรดอ�าน ข�อปฏิบัติสำหรับผู�ถือหุ�นทุกท�าน
ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจำป� 2563 

• เช็คอินและเช็คเอาท�ผ�านไทยชนะเม่ือเข�าและออกจากบร�เวณ
   สถานท่ีจัดประชุม
• สวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลาและล�างมือด�วยเจลแอลกอฮอล�

แจ�งความประสงค�
เข�าร�วมประชุมล�วงหน�า

จำกัดจำนวน
ผู�เข�าร�วมประชุม

120 ท่ีน่ัง

งดแจก /
งดรับประทาน

การดำเนินการประชุม

คัดกรอง COVID-19



1.ขัน้ตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระโดยไม่ต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

คุณสมบัต ิ
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date)  

เพื่อก าหนดสทิธิในการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

 

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่าง
ละเอียด) ตามที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้  
 เลือกการมอบฉันทะใหค้รบทุกวาระ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบ

ฉนัทะ 

 ติดอากรแสตมป์ที่หนงัสอืมอบฉนัทะ มลูคา่ 20 บาท 

2)  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งให้
ลายมือช่ือตรงกบัในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 

ช่องทางการน าส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 

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

ก าหนดการส่งหนังสือมอบฉันทะส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 ผูถื้อหุน้สามารถน าสง่หนงัสอืมอบฉนัทะไดถ้ึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 



2.ขัน้ตอนการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ด้วยตนเอง 

 

 

 
 

 
 

คุณสมบัต ิ
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date)  

เพื่อก าหนดสทิธิในการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เอกสารในการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 

1) กรอกขอ้มลูในแบบแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตามที่แนบมากบัเอกสารชดุนี ้
หรอื ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดจ้ากเว็บไซตบ์รษัิท 
http://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html 

 

ช่องทางการน าส่งหนังสือแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 

- E-mail address: investor@ais.co.th 
- สง่ทางไปรษณียม์ายงั  

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

ก าหนดระยะเวลาการรับเอกสารแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 

  

- ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ลว่งหนา้พรอ้มเอกสารประกอบไดถ้ึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

การแจ้งยนืยนัสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นด้วยตนเอง 

 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิยืนยนัสทิธิการเขา้รว่มประชมุตามล าดบัก่อนหลงัที่ไดเ้อกสารแจง้ความ
ประสงคจ์ากผูถื้อหุน้ 

- จ ากดัจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 120 ที่นั่งและไมอ่นญุาตใหม้ีผูต้ิดตาม 
- ผูม้ีสิทธิเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธิผ่านทาง e-mail หรือ SMS ตาม

ขอ้มลูการติดตอ่ที่ไดใ้หข้อ้มลูไว ้

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


3.ขัน้ตอนรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุน้ผ่านทาง https://www.ais.co.th/AGM2020 

 

 
 

 

คุณสมบัต ิ
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date)  

เพื่อก าหนดสทิธิในการประชมุผูถื้อหุน้ 

ช่องทางส าหรับการรับชมถา่ยทอดสด 

 
 

 
สแกน QR Code 

    

 

             URL: http://event.ais.co.th/AGM2020  

กรุณาใชอ้ปุกรณ ์และ/หรอืโปรแกรมดงัตอ่ไปนีใ้นการรบัชม 

 โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี/อปุกรณแ์ท็ปเลต็ระบบปฏิบตัิการ Android ตัง้แต ่Version 4.4.2 ขึน้ไป หรอืระบบปฏิบตัิการ iOS 

ตัง้แต ่Version 10.3.3  

 อินเทอรเ์น็ตบราวเซอร ์Firefox หรอื Chrome หรอื Safari 

วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบตัิการ 
 Android: เลอืกเมน ูการตัง้คา่หรอืการตัง้คา่เพิ่มเติม > เก่ียวกบัโทรศพัท ์> ขอ้มลูซอฟตแ์วร ์หรอื เวอรช์ั่น Android   

 iOS:   เลอืกเมน ู การตัง้คา่ > ทั่วไป >เก่ียวกบั >เวอรช์ั่น   

Log in เข้าสู่ระบบการถา่ยทอดสดการประชุม  

 

เขา้สูร่ะบบการถ่ายทอดสดการประชมุ (log in) ดว้ยการกรอก
เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์(10 หลกั) ซึง่ระบอุยูใ่นใบแจง้การ
ประชุมและไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม
แลว้ ลงในช่องล็อกอินตามภาพที่ปรากฎดา้นล่าง โดยระบบ
จะเปิดใหล้อ็คอินก่อนเริม่การประชมุ 30 นาที 

ขั้นตอนการแก้ไขกรณีประสบปัญหาการรับชม 

 

1. กรณีหนา้จอการรบัชมการถ่ายทอดสดหยดุคา้ง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเขา้สูร่ะบบการ
รบัชมการถ่ายทอดสดอีกครัง้  

2. หากด าเนินการตามข้อ 1. แลว้ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได ้กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทท่ีหมายเลข 02-078-9278 เพื่อปรกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการรบัชม 

https://www.ais.co.th/AGM2020
http://event.ais.co.th/AGM2020


4.ขัน้ตอนการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

คุณสมบัต ิ
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date)  

เพื่อก าหนดสทิธิในการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ข้อมูลที่ต้องแจ้งประกอบการส่งค าถามล่วงหน้า 

 

1) ช่ือ-นามสกลุ  
2) หมายเลขโทรศพัท ์
3) E-mail address  
4) ค าถามและเอกสารประกอบ (ถา้มี)  

ช่องทางการน าส่งค าถามล่วงหน้า 

 - E-mail address: companysecretary@ais.co.th 
- เว็บไซต ์: http://investor-th.ais.co.th/submission_questions.html 

ช่วงเวลาที่เปิดรับค าถาม 

 - ผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามที่เก่ียวกบัวาระการประชมุผูถื้อหุน้ไดต้ัง้แตว่นัที่ 25 
มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

เลขานกุารบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมค าถาม และสง่ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและตอบ
ค าถามดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

mailto:companysecretary@ais.co.th


5.การใช้รหสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 

 
 

 
 

ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ดูรายงานประจ าปีในรูปแบบดิจิทัลหรือดาวนโ์หลดรายงานประจ าปีแยกตาม
หวัขอ้โดยการสแกน QR Code หรอืเขา้ตามลงิค ์ http://investor.ais.co.th/ar-2019.html 
 

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ  

อุปกรณโ์ทรศัพทเ์คลื่อนที ่ อินเทอรเ์น็ตบราวเซอร ์


