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ทะเบียนเลขที่ 0107535000265 
(เดิม บมจ. 59) 

 18 กมุภาพนัธ ์2565   
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 

เอกสารแนบที ่ หน้า 
1. ▪ รายงานประจ าปีพรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2564 รวมถงึ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสควิอาร ์(QR Code) 
▪ รายงานสรุปขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญัประจ าปี 2564 (ส าหรบัวาระท่ี 1, 2 และ 3) 

11 

2. ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี (ส าหรบัวาระท่ี 4) 18 

3. ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
(ส าหรบัวาระท่ี 5) 

21 

4. นิยามของกรรมการอิสระและประวตัิของกรรมการอิสระที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 29 

5. ขอ้บงัคบัของบรษิัทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 32 

6. 
ค าชีแ้จงเรื่องเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ
เพื่อลงทะเบยีนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

34 

7. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 37 

8. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงที่ตัง้สถานที่ประชมุ 38 

ดว้ยความห่วงใยต่อความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ บริษัทไดแ้นบเอกสารเพิ่มเติมมาพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมเพื่อความสะดวกของผู้
ถือหุน้ ประกอบดว้ย 

- ขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)   

- แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุล่วงหนา้ 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง  ๆที่จะมอบฉนัทะอย่างละเอียดชดัเจน) ในส่วนหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 

(แบบทั่วไป) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุต่างประเทศที่แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัไดท้ี่ https://investor-
th.ais.co.th/shareholder_meeting.html 

 

ในปีนี้บริษัทของดแจกรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม เพื่อแสดงถึงเจตนารมณใ์นการร่วมประหยัดทรัพยากรไปใช้สมทบทุนโครงการ
ทิง้ E-waste กับ AIS เพื่อลดผลกระทบของขยะอิเล็คทรอนิกสต่์อสิ่งแวดล้อม 
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ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 7.00 น.) ณ หอ้งวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์เซ็นทรลั พลาซา ลาดพรา้ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุ ดงัต่อไปนี ้  

วาระที ่1  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  
 เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 ซึ่งบริษัทไดส้รุปผลการ

ด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 ทั้งนี ้รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2564 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code)  

 การลงมติ   วาระนีไ้ม่มีการลงมตจิากผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัท างบแสดง
ฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้และเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียงไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2564 หัวขอ้ งบการเงินและขอ้มูลทาง
การเงนิทีส่  าคญั ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ่้านการตรวจสอบจาก ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรี
กุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3356 ผูส้อบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2564 
ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียงแลว้ โดยฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทในปี 2564 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 
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ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท  
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม 356,222 350,171 6,051                1.73  
หนีส้ินรวม 274,397 274,481 -84             (0.03) 
รายไดร้วม 181,333 172,890 8,443                4.88  
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท  26,922 27,434 -512              (1.87) 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 9.05 9.23 -0.18              (1.95) 

 
  การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นเงนิปันผล  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70  ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม โดย
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้แรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 
เดือนแรกของปี ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม ถึงวันที่  30 มิถุนายน และครั้งหลังเป็นเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังจากผลการ
ด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด 
และแผนการลงทุน รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวจะตอ้งไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัท และบรษิัทย่อย  

โดยในปี 2564 ผลประกอบการของบริษัทมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท จ านวน 26,922,145,655  บาท 
บรษิัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 7.69 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้หมดประมาณ 22,869 ลา้น
บาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 3.45 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 1 กันยายน 
2564 คงเหลือเงินปันผลส าหรบัปี 2564 อีกในอตัราหุน้ละ 4.24 บาท การจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดงักล่าวตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้   

วันก าหนดสิทธิรับเงนิปันผลและวันจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 เมษายน 2565  

    ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลทีผ่่านมา 
ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทส ารองไวค้รบถว้นแลว้ ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลและขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี หวัขอ้นโยบาย
การจ่ายเงนิปันผล 

 
 



 

4/38 

 

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562   

1. ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท (บาท) 26,922,145,655 27,434,360,343 31,189,570,687 

2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 7.69 6.92 7.34 

2.1 เงินปันผลระหว่างกาล ครัง้แรก  3.45 3.24 3.78 
2.2 เงินปันผลระหว่างกาล ครัง้หลงั 
2.3 เงินปันผลประจ าปีอนมุตัิโดยที่ประชมุผูถ้ือหุน้  

- 
4.24 

- 
3.68 

3.56 
- 

3. จ านวนหุน้ที่จ่าย (หุน้) 2,973,925,791 2,973,554,313  2,973,178,632 

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ (บาท) 22,869,489,332 20,576,995,846 21,823,131,159 

5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 85% 75% 70.00% 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัรา
หุน้ละ 7.69 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัปี 2564 ไปแลว้ใน
อัตราหุน้ละ 3.45 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2564 อีกในอัตราหุน้ละ 4.24 บาท ทั้งนี ้การจ่ายปันผล
ดงักล่าวของบรษิัทอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ว่า “ทีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัทมีมตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี 2564” 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบรษิัท นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี เมื่อผูส้อบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ดีสามารถ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้ทัง้นีบ้ริษัทอาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
รายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จากการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกันนบัแต่
วนัท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียงไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 โดยไดป้ระเมินจากความเป็น
อิสระของผูส้อบบัญชี ทักษะความรูค้วามสามารถของทีมงาน ประสบการณใ์นการตรวจสอบอันเป็นประโยชนต์่อธุรกิจที่จะ
ไดร้บั และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแลว้ มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็น
หนึ่งในส่ีของบรษิัทชัน้น าที่ใหบ้ริการการสอบบญัชีในระดบัสากลมีความเชี่ยวชาญ มีค่าบรกิารที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอ
ใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากเคพีเอ็มจี เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2565 โดยมีรายชื่อ ดงันี ้
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รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

 

1. นายศกัดา เกาทณัฑ์
ทอง                 

4628  

2. นายสเุมธ แจง้สามสี 9362  

3. นายอดุมศกัดิ์ บศุรานิ
พรรณ ์

10331  

โดยก าหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและ
ประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ส าหรบัค่าสอบบญัชีของบรษิัทที่เสนอปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,179,000 บาท ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจรงิ (Out 
of pocket expense) โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิผูส้อบบัญชีจากเคพีเอ็มจี 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2565 ซึ่งการแต่งตัง้ครัง้นีจ้ะเป็นรอบปีแรก (ปี 2564 ผูส้อบบญัชีคือ บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั “ดีลอยท”์)  ทัง้นี ้รายชื่อผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียใดๆ กบั
บรษิัท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ใหญ่หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักล่าว 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  
เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียงใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชีจากเคพีเอ็มจี เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2565 ตามที่เสนอดงัต่อไปนี ้  

                                                                                                                                                       หน่วย : บาท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564  ปี 2563  

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่า
สอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของ
บรษิัท 

2,179,000 2,426,000 2,426,000 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี  2564 ที่จ่ายใหก้บั ดีลอยท ์ขา้งตน้ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าที่
ปรกึษาระบบจดัท ารายงานส าหรบัผูบ้ริหาร, ค่าที่ปรกึษาโครงการ Anti-corruption และค่าสอบทานมลูค่าใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัครัง้ที่ 5 รวม 2,460,000  บาท และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ซึ่งเบิกตามจรงิ (Out of pocket expense) จ านวน 
107,189  บาท 

 ส าหรบัปี 2565  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 17 บริษัท ทั้งหมดวงเงิน
ประมาณ 8,211,000 บาท โดยเคพีเอ็มจี ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อย 16 บริษัท โดยมีค่า
สอบบัญชีที่จ่ายให้เคพีเอ็มจีวงเงินประมาณ 8,204,000 บาท  และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นวงเงิน
ประมาณ 7,000 บาท ทัง้นีย้งัไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) 
 

ค่าสอบบัญชีบริษทัย่อย ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564  ปี 2563  

ค่าสอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบรษิัทย่อย (บาท) 8,211,000 8,861,900 8,913,900  

จ านวนบรษิัทย่อย (แห่ง) 17 17 18  
   

(หมายเหต:ุ 1.ค่าสอบบญัชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอาจเปลีย่นแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานทีเ่กิดขึน้จริงในระหว่างปี 
               2. ในปี 2563 มีการเลิกบริษัทย่อย 1 บริษัท ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยในปีดงักล่าวจึงรวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยนัน้ดว้ย) 
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ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2564 ขา้งตน้ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงานบญัชี
แยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่นๆ รวม 892,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket 
expense) จ านวน 415,758 บาท ใหแ้ก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผูส้อบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกับผู้สอบ
บญัชี   

ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบรษิัทและบรษิัทย่อยที่เกิดขึน้จริงในปี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงาน
ประจ าปี หวัขอ้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code)  
 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 18 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระใน
การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
1. นายสรุศกัดิ์ วาจาสิทธ์ิ กรรมการอิสระ  
2.        นางสาวจีน โล เงีย้บ จง กรรมการ 
3. นายสมิทธ ์พนมยงค ์ กรรมการ 
4. นายอาเธอร ์หลาน เตา้ อี ้ กรรมการ 

 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบั
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2564 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรบัการคดัเลือกแต่อย่างใด 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ไดพ้ิจารณากลั่นกรองเกณฑค์ณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
ในดา้นต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการและ
กรรมการชดุย่อยเป็นรายบคุคลแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการที่พน้
จากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหาตามเอกสาร
แนบ 1 รายงานประจ าปี หวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code))  

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท วฒุิการศกึษา ประสบการณก์ารท างาน และประวตัิการเขา้ประชมุ
คณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากต าแหน่งตามวาระ ไดพ้ิจารณา
กลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการสรรหากรรมการบรษิัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
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และก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดขา้งตน้  

อนึ่ง ส าหรบักรรมการอิสระซึ่งเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้นัน้ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระ
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทั้ง ไดน้ าความรู ้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบรษิัท โดยกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง  

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ16 ก าหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท            
ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง  และโบนสั 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกับหน้าที่ความ
รบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงได้
กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มีคุณภาพไวก้ับบริษัท จึงเ ห็นสมควร
ก าหนดวงเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่
เกิน 25,000,000 บาท ( ยี่สิบหา้ลา้นบาท) ทัง้นีน้โยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดอืน 
เบีย้ประชมุ โบนสั โดยมีนโยบายค่าตอบแทนเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กบัปี 2565 เป็นดงันี ้
 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทยีบปี 2564 กับ ปี 2565 

 หมายเหต:ุ วงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ เนื่องจากจ านวนกรรมการที่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนลดลง 
 
 
 

ประเภทของกรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท)  

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 
2564 2565 2564 2565 2564 2565 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 300,000 300,000 x x ✓ ✓ 

กรรมการ 75,000 100,000 25,000 x ✓ ✓ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียง/คณะกรรมการบริหาร 

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

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  

ประธาน 10,000  10,000 25,000 25,000 ✓ ✓ 
กรรมการ x x 25,000 25,000 ✓ ✓ 
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เงือ่นไขอ่ืน : 
2564 2565 

1.กรรมการบริษัทจะไดร้บัเบีย้เลีย้งในกรณีที่ตอ้งเดินทางไป
ปฏิบตัิงานใหบ้ริษัทในอตัราเดียวกันกับประธานเจา้หนา้ที่
บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

1. กรรมการบริษัทจะไดร้บัเบีย้เลีย้งในกรณีที่ตอ้งเดินทางไป
ปฏิบัติงานใหบ้ริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจา้หนา้ที่
บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

2. ประธานกรรมการบริษัทไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน 
หรือค่าเบีย้ประชมุในฐานะกรรมการชดุย่อย ในกรณีที่ไดร้บั
การแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 

2. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
หรือค่าเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่ไดร้บั
การแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 

3. กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร / พนกังานของบริษัท ของบริษัท
ย่อย หรือของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุย่อย 

3. กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัท
ย่อย หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็น
ตัวแทนของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุย่อย 

ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ดี เพื่อสนบัสนนุใหก้รรมการสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทไดจ้ัดเตรียมกรมธรรมป์ระกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and 
Officers Liability Insurance) กรมธรรมป์ระกนัสขุภาพและกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ช าระค่าใชจ้่ายการอบรมสมัมนา รวมถึง
การจัดหาโทรศัพท์เคล่ือนที่และอุปกรณ์ tablets เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารและส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท (Board Portal) และการจดัเตรียมรถยนตป์ระจ าต าแหน่งของประธานกรรมการบริษัทดว้ย โดย
บรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเงื่อนไข รายละเอียด และจ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายจริงใหแ้ก่กรรมการ
และกรรมการชดุย่อยตามความเหมาะสม 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน           
จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565  ดงัที่เสนอ 

อนึ่ง ในปี 2564 บรษิัทไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทจ านวน 26,829,980 บาท ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2564 ตามเอกสารแนบ 1 หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code)    

การลงมติ  วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เร่ืองกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เนื่องจากขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 24 วรรค 3 จ ากัดจ านวนกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพัน
บริษัทไวไ้ม่เกิน 4 ท่าน ส่งผลใหค้ณะกรรมการบรษิัทไม่อาจแต่งตัง้กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 
เพื่อรองรบัการบรหิารจดัการธุรกิจในยคุปัจจบุนั  ทัง้นีโ้ดยกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัทที่เก่ียวขอ้ง ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นผูพ้ิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท 
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ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการก าหนดจ านวนกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทไวไ้ม่เกิน 4 ท่าน ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทไม่อาจแต่งตัง้กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามจ านวนที่เหมาะสม
เพียงพอ เพื่อรองรบัการบริหารจดัการธุรกิจในยคุปัจจุบนั จึงเห็นชอบการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 24 วรรค 3 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ฉบับปัจจุบนั ฉบับขอแก้ไข 

ขอ้ 24 วรรค 3 “อ านาจกรรมการซึ่งสามารถกระท าการ
แทนบริษัทไดใ้หก้ าหนดกรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 คน แต่
ไม่เกิน 4 คน จากกรรมการทั้งหมด ใหม้ีอ  านาจกระท า
การแทนบริษัทได ้โดยให้กรรมการดังกล่าวสองคนลง
ลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท” 

ขอ้ 24 วรรค 3 ““อ านาจกรรมการซึ่งสามารถกระท าการ
แทนบรษิัทไดใ้หก้ าหนดกรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 คน จาก
กรรมการทั้งหมด ใหม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทได ้
โดยให้กรรมการดังกล่าวสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทบัตราส าคญัของบรษิัท” 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  จึง
เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขขอ้บังคับบริษัทดงัที่เสนอ รองรบัสภาพการบริหารจัดการธุรกิจในยุค
ปัจจบุนัต่อไป 

การลงมติ  วาระนี ้ต้อง ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   

วาระนี ้ก าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้
คณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิ และ
จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  (Recode Date)  ในวันที่                               
21 กมุภาพนัธ ์2565 ทั้งนี ้ดว้ยตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเพื่อป้องกันและลดความเส่ียง
ต่อการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า  COVID-19 บริษัทจึงไดก้ าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการประชุม โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งไดม้าพรอ้มกับ
เอกสารชุดนี ้โดยที่มาตรการฯ ดังกล่าวจะเนน้ย า้ให้มีการเวน้ระยะห่างทางสังคมในทุกจุด จึงส่งผลให้จ านวนที่น่ังในห้อง
ประชุมมีจ านวนจ ากัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้จ านวน 330 ที่น่ังเท่านั้น นอกจากนี ้บริษัทจะบริหารจัดการด าเนินการ
ประชุมให้กระชับสั้น ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อลดช่วงเวลาที่ผู ้เขา้ร่วมประชุมจ านวนมากอยู่รวมกันในที่เดียวกันตาม
ข้อก าหนดของทางราชการ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 7:00น.  
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ในการนี ้บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี ้บริษัทไดแ้นบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) มาพรอ้มกับเอกสารชุดนี ้ อย่างไรก็ดี ท่านผู้ถือหุน้
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู ้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให ้            
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 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 
https://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html โดยขอ้มูลประวัติกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4) ซึ่งแนบมากับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัท
ภายในวนัที่ 18 มีนาคม 2565 โดยส่งมาที่ 

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

 
บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในความเขา้ใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่าง
ดีเช่นที่ผ่านมา 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

                               
 (นายกานต ์ ตระกลูฮนุ) 
 ประธานกรรมการ 
 โดยมตคิณะกรรมการบรษิัท 
 บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 
 
หมายเหตุ:   ผูถ้ือหุน้สามารถเรียกดูค าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซตข์องบริษัทไดต้ั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565                     

ที่ https://investor-th.ais.co.th/shareholder_meeting.html หัวขอ้ “นักลงทุน/ข่าวสารและกิจกรรม/การประชมุผูถ้ือหุน้” และสามารถส่งค าถามเกี่ยวกับระเบียบวาระ
การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ล่วงหนา้ไดต้ามรายละเอียดขัน้ตอนการส่งค าถามเกี่ยวกบัการประชมุผูถ้ือหุน้ ซึ่งส่งมาพรอ้มกบัเอกสารชดุนี ้

                    เนื่องจากยงัมีความไม่แน่นอนของการแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) บริษัทอาจจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลง วนั เวลา สถานท่ี วิธีการ
จัดประชุม และ/หรือเงื่อนไขอื่นใด เพื่อปฏิบตัิตามมาตรการต่างๆ ซึ่งหน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค อาจจะประกาศต่อไป
ไดก้่อนวันประชุม ทั้งนี ้บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านหนา้เว็บไซตบ์ริษัท https://investor-th.ais.co.th/shareholder_meeting.html หรือ ระบบแจง้
ข่าวของตลาดหลกัทรพัยต์่อไป 
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