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ทะเบียนเลขที 0107535000265 
(เดิม บมจ. 59) 

 25 กมุภาพนัธ์ 2564   
เรื อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2564 

เอกสารแนบที หน้า 
1.  รายงานประจําปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบกําไรขาดทนุประจําปี 2563 รวมถงึ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมลูการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสควิอาร์ (QR Code) 
 รายงานสรุปข้อมลูทางการเงินทีสาํคญัประจําปี 2563 (สาํหรับวาระที 1, 2, 3, 5 และ 6) 

11 

2. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบญัชี (สาํหรับวาระที 4) 18 
3. ข้อมลูเบื องต้นของกรรมการซึงครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง 

(สาํหรับวาระที 5) 
23 

4. นิยามกรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระทีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 30 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 35 

6. คําชี แจงเรืองเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ
เพือลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น 37 

7. ขั นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 40 
8. แผนทีโดยสงัเขปแสดงทีตั งสถานทีประชมุ 41 

ด้วยความห่วงใยความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น บริษัทได้แนบเอกสารเพิมเติมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเพือความสะดวกของผู้ ถือ
หุ้น ประกอบด้วย 

- ข้อปฏิบตัิสําหรับการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

- แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุลว่งหน้า 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการตา่ง  ๆทีจะมอบฉนัทะอยา่งละเอียดชดัเจน) ในสว่นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. 

(แบบทัวไป) และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุตา่งประเทศทีแตง่ตั งให้คสัโตเดยีน (custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที 
https://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html 

 

ในปีนี บริษัทของดแจกรายงานประจําปีแบบรูปเล่ม เพ ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการร่วมประหยัดทรัพยากรไปใช้สมทบทุนโครงการ
ท ิ ง E-waste กับ AIS เพ ือลดผลกระทบของขยะอเิล็คทรอนิกส์ต่อสิงแวดล้อม 
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ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวันจันทร์ที่  29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00  น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการ

ด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2563 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปีหวัข้อ ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าปี 2563 ในรูปแบบ
รหสัคิวอาร์ (QR Code)  

 การลงมติ   วาระนีไ้มม่ีการลงมตจิากผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบแสดง
ฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
แล้วและเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2563 หวัข้อ ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญัประจ าปี 2563 โดยงบการเงิน
ดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบจาก ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3356 ผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่ง
สงักดับริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
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ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท  
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สินทรัพย์รวม 350,171 289,669 60,501 20.89 
หนีส้ินรวม 274,481 220,275 54,206 24.61 
รายได้รวม 172,890 180,894 (8,003) (4.42) 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  27,434 31,190 (3,755) (12.04) 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 9.23 10.49 (1.26) (12.04) 

 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3           พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นเงนิปันผล  

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70  ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม 
โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้แรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน และครัง้หลงัเป็นเงินปันผลงวดคร่ึงปี
หลงัจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม ซึ่งการจ่ายปันผลจะ
ขึน้อยู่กบักระแสเงินสด และแผนการลงทนุ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ
บริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
และ/หรือ มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทยอ่ย  

โดยในปี 2563 ผลประกอบการของบริษัทมีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 27,434,360,343 
บาท บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 6.92 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้หมดประมาณ 
20,577 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 3.24 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อ
วนัที่ 3 กนัยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2563 อีกในอตัราหุ้นละ 3.68 บาท การจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 เงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   

วันก าหนดสิทธิรับเงนิปันผลและวันจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่   22 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2564  

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมา 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทส ารองไว้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณา
รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
รายงานประจ าปี หวัข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562   ปี 2561  
1. ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (บาท) 27,434,360,343 31,189,570,687 29,682,178,137 
2. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 6.92 7.34 7.08 
2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้แรก  3.24 3.78 3.78 
2.2 เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้หลงั 
2.3 เงินปันผลประจ าปีอนมุตัิโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

- 
3.68 

3.56 
- 

- 
3.30 

3. จ านวนหุ้นที่จา่ย (หุ้น) 2,973,554,313  2,973,178,632 2,973,095,330 
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จา่ยทัง้สิน้ (บาท) 20,576,995,846 21,823,131,159 21,049,514,936 
5. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 75% 70.00% 70.92% 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใน
อตัราหุ้นละ 6.92 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับปี 
2563 ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 3.24 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2563 อีกในอตัราหุ้นละ 3.68 บาท 
ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักลา่วของบริษัทอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่วา่ “ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทมี
มติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563” 

การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัท นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี เมื่อผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ อย่างไรก็ดีสามารถ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ ทัง้นีบ้ริษัทอาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
รายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนันบัแต่
วนัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยได้ประเมินจากความเป็น
อิสระของผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจที่จะ
ได้รับ และความเหมาะสมของคา่สอบบญัชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทั
ส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ                 3356 

2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 
3. ดร. เกียรตินิยม  คณุติสขุ              4800 
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4. นางสาวกรทอง  เหลอืงวิไล 7210 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและ
ประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
โดยค่าสอบบญัชีของบริษัทที่เสนอส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,426,000 บาท เท่ากบัค่าสอบบญัชีของปี 2563 ซึ่งไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามญั       
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั (บริษัท ดีลอยท์) เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2564 โดยการแตง่ตัง้ครัง้นีจ้ะเป็นรอบปีบญัชีที่ 6 ติดตอ่กนัจากรอบปีบญัชี 2559-2564 ทัง้นี ้รายช่ือผู้สอบ
บัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ  กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบุคคล
ดงักลา่ว 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียด
ข้างต้น และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ตามที่เสนอดงัตอ่ไปนี ้

                                                                                                                                                       หน่วย : บาท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  ปี 2562  

ค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่า
สอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของ
บริษัท 

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

ค่าสอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี  2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าสอบทานมูลค่า
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัครัง้ที่ 5 จ านวน 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out of pocket 
expense) จ านวน 195,002 บาท    

ส าหรับปี 2564  เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
ได้รับการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อย 16 บริษัท จาก 17 บริษัท    โดยมีค่าสอบบญัชี และค่าสอบ
ทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 8,854,900 บาทและค่าสอบบัญชีของผู้ สอบบัญชีจากบริษัทอื่น 
ประมาณ 7,000 บาท  รวมเป็น 8,861,900 บาท ยงัไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) 
 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  ปี 2562  

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบริษัทยอ่ย (บาท) 8,861,900 8,913,900  8,873,900 

จ านวนบริษัทยอ่ย (แหง่) 17 18 17 
   

(ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอาจเปลีย่นแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานทีเ่กิดข้ึนจริงในระหว่างปี) 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงานบญัชี
แยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่นๆ รวม 961,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket 
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4. นางสาวกรทอง  เหลอืงวิไล 7210 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและ
ประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
โดยค่าสอบบญัชีของบริษัทที่เสนอส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,426,000 บาท เท่ากบัค่าสอบบญัชีของปี 2563 ซึ่งไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามญั       
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั (บริษัท ดีลอยท์) เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2564 โดยการแตง่ตัง้ครัง้นีจ้ะเป็นรอบปีบญัชีที่ 6 ติดตอ่กนัจากรอบปีบญัชี 2559-2564 ทัง้นี ้รายช่ือผู้สอบ
บัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ  กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบุคคล
ดงักลา่ว 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียด
ข้างต้น และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ตามที่เสนอดงัตอ่ไปนี ้

                                                                                                                                                       หน่วย : บาท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  ปี 2562  

ค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่า
สอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของ
บริษัท 

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

ค่าสอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี  2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าสอบทานมูลค่า
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัครัง้ที่ 5 จ านวน 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out of pocket 
expense) จ านวน 195,002 บาท    

ส าหรับปี 2564  เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
ได้รับการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อย 16 บริษัท จาก 17 บริษัท    โดยมีค่าสอบบญัชี และค่าสอบ
ทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 8,854,900 บาทและค่าสอบบัญชีของผู้ สอบบัญชีจากบริษัทอื่น 
ประมาณ 7,000 บาท  รวมเป็น 8,861,900 บาท ยงัไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) 
 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  ปี 2562  

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบริษัทยอ่ย (บาท) 8,861,900 8,913,900  8,873,900 

จ านวนบริษัทยอ่ย (แหง่) 17 18 17 
   

(ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอาจเปลีย่นแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานทีเ่กิดข้ึนจริงในระหว่างปี) 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงานบญัชี
แยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่นๆ รวม 961,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket 
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expense) จ านวน 491,429 บาท ให้แก่ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบ
บญัชี  
 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ยที่เกิดขึน้จริงในปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงาน
ประจ าปีรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)  
 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่ตามวาระใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
1. คณุกานต์ ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ  
2.        คณุเฆราร์โด ซี อบลาซา จเูนียร์ กรรมการอิสระ 
3. คณุแอเลน ลวิ ยง เคียง กรรมการ 
4. คณุสมชยั เลศิสทุธิวงศ์ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

 

ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2563 ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  ได้พิจารณากลัน่กรองเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยเป็นรายบคุคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามก าหนดวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ (หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามเอกสารแนบ 
1 รายงานประจ าปี หวัข้อการก ากบัดูแลกิจการในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code))  

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และประวตัิการเข้าประชมุ
คณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้พิจารณา
กลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก ากบัดแูลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนด
วาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้างต้น  
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อนึ่ง ส าหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ ได้น าความรู้ ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง  

การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ16 ก าหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าที่จากบริษัท ซึ่ง
คา่ตอบแทน ได้แก่ คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง  และโบนสั 

ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบั
หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กบัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจงูใจและรักษากรรมการที่มีคณุภาพไว้กบับริษัท จึง
เห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2564 
ภายในวงเงินไมเ่กิน 36,000,000 บาท ( สามสบิหกล้านบาท) ซึง่ประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดอืน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง1) 
และโบนัส โดยเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนของปี  2563 ทัง้นี  ้นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของ
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม โบนสั เป็นหลกัเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

ประเภทของกรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ (บาท) ปี 2564 

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) กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีท่ีต้องเดินทางไปปฏิบตัิงานให้บริษัทในอตัราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเป็นไป

ตามระเบียบของบริษัท 
2) ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย ในกรณีท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารง

ต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 

8/41 
 

3) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร / พนกังานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ
กรรมการชดุย่อย 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ด ีเพื่อสนบัสนนุให้กรรมการสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and 
Officers Liability Insurance) กรมธรรม์ประกนัสขุภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรมสมัมนา การจดัหา
โทรศพัท์เคลื่อนที่และอปุกรณ์ tablets เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและสง่เอกสารการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัท (Board Portal) รวมไปถึงการจัดเตรียมรถยนต์ประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการบริษัท โดยบริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามวงเงินท่ีก าหนดไว้ในนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และจ านวนคา่ตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการ
และกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด
คา่ตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดงัที่เสนอ 

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจ านวน 28,425,200 บาท รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามเอกสารแนบ 1 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)    

การลงมติ  วาระนี ต้้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   

วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้
คณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และ
จะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564  (Recode Date)  ในวันที่                               
22 กมุภาพนัธ์ 2564 ทัง้นี ้ด้วยตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อสุขอนามัยของผู้ เข้าร่วมประชุมและเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า  COVID-19 บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการประชุม โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้มาพร้อมกับ
เอกสารชุดนี  ้โดยที่มาตรการฯ ด ังกล่าวจะเน้นย า้ ให้มีการเว้นระหว่างทางสงัคมในทุกจุด จึงส่งผลให้จ านวนที่ น่ังในห้อง
ประชุมมีจ านวนจ ากัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้จ านวน 200 ที่ น่ังเท่านัน้ นอกจากนี ้บริษัทจะบริหารจัดการด าเนินการ
ประชุมให้กระชับสัน้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่ วโมง 30 นาที เพื่อลดช่วงเวลาที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจ านวนมากอยู่รวมกันในที่
เดียวกันตามข้อก าหนดของทางราชการ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12.00 น.  

ในการนี ้บริษัทขอความร่วมมือมายงั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทน
การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยเลือกใช้แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทได้แนบหนังสือมอบ
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3) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร / พนกังานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ
กรรมการชดุย่อย 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ดี เพื่อสนบัสนนุให้กรรมการสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and 
Officers Liability Insurance) กรมธรรม์ประกนัสขุภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรมสมัมนา การจดัหา
โทรศพัท์เคลื่อนที่และอปุกรณ์ tablets เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและสง่เอกสารการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัท (Board Portal) รวมไปถึงการจัดเตรียมรถยนต์ประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการบริษัท โดยบริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามวงเงินท่ีก าหนดไว้ในนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และจ านวนคา่ตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการ
และกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด
คา่ตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดงัที่เสนอ 

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจ านวน 28,425,200 บาท รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามเอกสารแนบ 1 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)    

การลงมติ  วาระนี ต้้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   

วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้
คณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และ
จะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564  (Recode Date)  ในวันที่                               
22 กมุภาพนัธ์ 2564 ทัง้นี ้ด้วยตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อสุขอนามัยของผู้ เข้าร่วมประชุมและเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า  COVID-19 บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการประชุม โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้มาพร้อมกับ
เอกสารชุดนี  ้โดยที่มาตรการฯ ด ังกล่าวจะเน้นย า้ ให้มีการเว้นระหว่างทางสงัคมในทุกจุด จึงส่งผลให้จ านวนที่ น่ังในห้อง
ประชุมมีจ านวนจ ากัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้จ านวน 200 ที่ น่ังเท่านัน้ นอกจากนี ้บริษัทจะบริหารจัดการด าเนินการ
ประชุมให้กระชับสัน้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่ วโมง 30 นาที เพื่อลดช่วงเวลาที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจ านวนมากอยู่รวมกันในที่
เดียวกันตามข้อก าหนดของทางราชการ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12.00 น.  

ในการนี ้บริษัทขอความร่วมมือมายงั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทน
การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยเลือกใช้แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทได้แนบหนังสือมอบ
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ฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) มาพร้อมกับเอกสารชุดนี ้ อย่างไรก็ดี ท่านผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั ่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้             
ค ัส โ ต เ ด ีย น  ( custodian)  ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป ็น ผู ้ ร ับ ฝ า ก แ ล ะ ด ูแ ล หุ ้น )  ไ ด ้จ า ก เ ว ็บ ไ ซ ต ์ข อ ง บ ร ิษ ัท 
http://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html โดยข้อมลูกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 
4) ซึ่งแนบมากับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหุ้นโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที่    
19 มีนาคม 2564 โดยสง่มาที ่

สว่นงานเลขานกุารบริษัท  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)   
เลขที ่414 อาคารเอไอเอส 1 ชัน้ 28 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
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บริษัทขอขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสงูในความเข้าใจและหวงัเป็นอย่างยิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่าง
ดีเช่นทีผ่านมา 

 
         ขอแสดงความนบัถือ 

                               
 (นายกานต์  ตระกลูฮนุ) 
 ประธานกรรมการ 
 โดยคําสังคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
 
หมายเหต:ุ   ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคํูาบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 และเอกสารประกอบการประชมุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั งแต่วนัที  กมุภาพนัธ์  ที 

https://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html  หวัข้อ “นกัลงทนุ/ขา่วสารและกิจกรรม/การประชมุผู้ ถือหุ้น” และสามารถสง่คําถามเกียวกบัระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ลว่งหน้าได้ตามรายละเอียดขั นตอนการสง่คําถามเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึงสง่มาพร้อมกับเอกสารชดุนี  

                    เนืองจากยงัมีความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-) บริษัทอาจจําต้องเปลียนแปลง วนั เวลา สถานทีประชุม 
และ/หรือเงือนไขอืนใด เพือปฏิบตัิตามมาตรการต่างๆ ซึงหน่วยงานรัฐทีเกียวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร กรมควบคมุโรค อาจจะประกาศต่อไปได้ก่อนวนั
ประชมุ ทั งนี  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านหน้าเวบ็ไซต์บริษัท หรือ ระบบแจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
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