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ทะเบียนเลขที ่0107535000265 
(เดิม บมจ. 59) 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

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

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

เอกสารแนบที ่
1. รายงานประจ าปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2560 รวมถึงนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล และข้อมลูการจ่ายเงินปันผล (ส าหรับวาระท่ี 1, 2, 3, 5 และ 6) 
2. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี (ส าหรับวาระท่ี 4) 
3. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ ่ง 

(ส าหรับวาระที่ 5) 
4. ข้อมลูเก่ียวกบัการแก้ไขข้อ 30 ของข้อบงัคบับริษัท (ส าหรับวาระที่ 7)  
5. 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 

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

ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
10. ขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงที่ตัง้สถานที่ประชมุ: โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว 

 

 

 

 
 

บริษัทของดการมอบของช าร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่
หน่วยงานก ากับดูแลได้รณรงค์ให้งด/เลิกแจกของช าร่วยในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 



 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม 
ชัน้ล็อบบี  ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่  1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่ง
เกิดขึน้ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2560 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2560 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี
หวัข้อ ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจ าปี 2560 

การลงมติ   วาระนีไ้มม่ีการลงมตจิากผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2560 

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปี
ของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี หวัข้อ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยงบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบจาก ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 ผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่งสงักัดบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุไชยยศ สอบ
บัญชี จ ากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปีของบริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท 
      หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2559 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สินทรัพย์รวม 284,067 275,670 8,397 3.05 
หนีส้ินรวม 233,640 232,962 678 0.29 
รายได้รวม 157,722 152,150 5,572 3.66 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  30,077 30,666 (589) 1.92 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 10.12 10.31 (0.19) 1.84 

 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 เป็นเงนิปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70  ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
รวม โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้แรกเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลและครัง้
หลงัเป็นเงินปันผลประจ าปี ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอ่ย ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว จะต้องไม่
เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทยอ่ย โดยในปี 2560 ผลประกอบการของบริษัทมีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 30,077 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
7.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้หมดประมาณ 21,049 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอตัราหุ้ น
ละ 3.51 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 25 สงิหาคม 2560 คงเหลอืเงินปันผลส าหรับปี 2560 
อีกในอตัราหุ้นละ 3.57 บาท การจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้
ถือหุ้นในที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   

วันก าหนดสิทธิรับเงนิปันผล และวันจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2561 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

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

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2559  
 

ปี 2558  
 

1. ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (บาท) 30,077,312,101 30,666,538,425 39,152,410,435 
2. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 7.08 10.08 12.99 

2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) 3.51 5.79 6.50 
2.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุ้น) 3.57 4.29 6.49 
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 29,968,800,926.40 38,620,508,336.70 

5. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 70.00% 97.72% 98.64% 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2560 ในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
ส าหรับปี 2560 ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 3.51 บาท คงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2560 ที่ขออนมุตัิจ่ายอีกในอตัรา
หุ้นละ 3.57 บาท   



 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัท 
นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จาก
การหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี  
ทกัษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอื่นอนัเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ                 3356 

2. นายเพ่ิมศกัดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์     3427 

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ               4301 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ข้อมลูเก่ียวกบั
ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

โดยคา่สอบบญัชีที่เสนอส าหรับปี 2561 จ านวนเงิน 1,714,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็นเงิน 74,000 บาท 
ซึง่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)  ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยการแตง่ตัง้ครัง้นีเ้ป็นรอบปีบญัชีที่ 2 ติดตอ่กนัจากรอบปีบญัชี 2560-2561  
ทัง้นี ้รายช่ือผู้สอบบญัชีตามที่เสนอ ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีใดๆ กบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 

 ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560  ปี 2559 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบริษัท 

1,714,000 บาท 1,640,000 บาท 1,640,000 บาท 

คา่บริการอ่ืนๆ - -  - 



 

นอกจากนี ้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากัด ได้รับการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อย ส าหรับปี 2561 ด้วย โดยมีค่าสอบบญัชี 
และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 7,137,000 บาท ซึง่ไม่รวมคา่บริการอื่น (Non-
audit fee) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560  ปี 2559 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบริษัทยอ่ย  

7,137,000 6,830,000 บาท 6,315,600 บาท 

คา่บริการอ่ืนๆ - - - 

   

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึน้จริงในปี 2560 ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2561  

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงั
ตอ่นี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายกานต์ ตระกลูฮนุ - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2.   นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จเูนียร์ - กรรมการอิสระ 
3. นายแอเลน ลวิ ยง เคยีง - กรรมการ 
4. นายฮยุ เวง็ ชอง - กรรมการ 

 

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสม
เพือ่เข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการลว่งหน้า ตัง้แตเ่ดือน
ตลุาคม - ธนัวาคม 2560 ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  ซึ่งไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และ
ความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการ  
ชดุย่อยเป็นรายบคุคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี หวัข้อการก ากบัดูแลกิจการ)  

รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และประวตัิการ
เข้าประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 



 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่
ครบรอบออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก ากบัดแูลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่
ตามก าหนดวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้างต้น  

อนึ่ง ส าหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการ
อิสระสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง   

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง  

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ16 ก าหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าที่จากบริษัท ซึง่คา่ตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง  
และโบนสั 

ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพฒันาความเป็น
ผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผลประกอบการของ
บริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึง่ค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัทประจ าปี 2561 ภายในวงเงินไมเ่กิน 36,000,000 บาท ( สามสิบหกล้านบาท 
บาท) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง1) และโบนสั โดยเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทน
ของปี 2560 ทัง้นี ้นโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 
โบนสั เป็นหลกัเกณฑ์เดิมตามทีไ่ด้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ (บาท) ปี 2561 

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 

คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ2) 300,000 x  

กรรมการ3) 75,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร 

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

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  

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

 



 

หมายเหตุ : 1) กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอตัราเดียวกันกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย ใน
กรณีที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ ไม่มีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุยอ่ย 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้อ านวย
ความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ  การจัดให้มี
กรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) กรมธรรม์ประกัน
สขุภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายในการอบรมสมัมนา การจดัหาโทรศพัท์มือถือและ tablets เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กรรมการในการติดตอ่สือ่สารและเข้าถึงระบบ Board Portal ของบริษัท โดยบริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามวงเงินท่ีก าหนดไว้ในนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และจ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายจริง
ให้แก่กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดงัที่เสนอ 

อนึง่ ในปี 2560 ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจ านวน  28,638,697 บาท (ยี่สิบ
แปดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพนัหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ตาม
เอกสารแนบ 1 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ  

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 30 ของข้อบังคับบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสัง่ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้แก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการได้
พิจารณาและเห็นควรให้แก้ไขข้อ 30 ของข้อบงัคบับริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมาย
ในมาตราดงักลา่ว    

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อ 30 ของ
ข้อบงัคบับริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ ทัง้นี ้มีรายละเอียดการแก้ไขข้อ 
30 ของข้อบงัคบับริษัท ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 

 การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  



 

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 ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (Recode Date) ใน
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561  

 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นีโ้ดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) 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 6) ซึ่งแนบมากับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความ
ร่วมมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที่ 16 มีนาคม 2561 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) 

 
 
 

 

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


 

หมายเหต:ุ  ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตัง้แต่วนัท่ี 27

กุมภาพันธ์ 2561 ท่ี http://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html  หัวข้อ “นักลงทุน/ข่าวสารและกิจกรรม/การประชุมผู้ ถือหุ้น” และ
สามารถสง่ค าถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ลว่งหน้าได้ตามรายละเอียดขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชุม
ผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 


