


































































































ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณสมประสงค์  บุญยะชัย 
อายุ (ปี) 59 
ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  กรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด  

 คา่ตอบแทน  และกรรมการสรรหาและก ากบัดกิูจการ 
วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 28 มีนาคม 2537 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 19 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ -  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 30/2547 

หลกัสตูร DCP: Director Certification Program รุ่น 65/2548 
หลกัสตูร RCP; Role of the Chairman Program รุ่น 21/2552 

ประสบการณ์ท างาน 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, รักษาการกรรมการผู้อ านวยการ  บมจ. ชิน คอร์ปอเรชัน่ 
 2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. ไทยคม 
 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 
 2545 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง 
 2552 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยคม 
 2551 - 2553 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอร์ปอเรชัน่ 
 2550 - 2551 กรรมการ บมจ.ชิน คอร์ปอเรชัน่ 
  รองประธานกรรมการ และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2543 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. ชินแซทเทลไลท์ 
 2542 - 2551 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2537 - 2551 กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แหง่ :   - บมจ. ชิน คอร์ปอเรชัน่ 
 - บมจ. ไทยคม 
 - บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง 

 กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 6 แหง่  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือ

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัท อนัที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

- ไมมี่ - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556  คณะกรรมการ   8/8 ครัง้ 
  คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 6/6 ครัง้ 
  คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 7/7 ครัง้ 
  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 1/1 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไมมี่ -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ - ไมมี่ -  

 
 



ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณอึง้ ชิง-วาห์ 
อายุ (ปี) 65 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหาร 

วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 10 เมษายน  2551 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 10 เดือน 

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัท 

- ไมมี่ - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Chinese University of Hong Kong 

การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี่ - 

ประสบการณ์ท างาน 2 เม.ย. 2555 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร Communication Authority (CA) 

 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ , Convenient Power Hong Kong 

  กรรมการอิสระ, Pacific Textiles Holdings Ltd. 

 2554 - 2555 กรรมการ, China Digital TV Group Holding Ltd 

 2550 - 2553 กรรมการอิสระ, HKC International holdings Ltd. 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไมมี่ - 

 กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 2 แหง่  

 กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัท 

- ไมมี่ - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมใน
รอบปี 2556 

 คณะกรรมการบริษัท 8/8   ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหาร 9/10 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 1/1   ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา          -  ไมมี่ -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                  - ไมมี่ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณทัศนีย์  มโนรถ 
อายุ (ปี) 69 
ต าแหน่ง กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 24 เมษายน 2549 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 7 ปี 10 เดือน 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัท 

- ไมมี่ - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

Advanced Management Program, Harvard Business School, USA  
หลกัสตูร DCP: Director Certification Program รุ่น 32/2546 

ประสบการณ์ท างาน 2549 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2545 - 2548 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านการเงินและบญัชี บมจ. ทศท. คอร์ปอเรชัน่ 
 2544 - 2548 กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไมมี่ - 
 กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน - ไมมี่ - 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือ
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัท อนัที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไมมี่ - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556  คณะกรรมการ 7/8     ครัง้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ 
  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 1/1     ครัง้ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไมมี่ -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ - ไมมี่ -  
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ ให้บริการทางวขิาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ                        - ไมมี่ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ช่ือ – สกุล คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย 
อายุ (ปี) 59 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไมมี่- 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, North Texas State University,  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการท างาน 2541 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริษัท วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จ ากดั 
 2556  ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บมจ. หลกัทรัพย์ จดัการกองทนุกรุงไทย 
 2549 - 2555 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย 
 2554 - 2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. 
 2554 - 2555 กรรมการ บมจ. ปตท. ผลิตและส ารวจ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไมมี่ - 
 กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 1 แหง่  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือ

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัท อนัที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

- ไมมี่ - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา           - ไมมี่ -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ                 - ไมมี่ -  

 
 

 



หน้า 1/2 

ข้อห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 
 

XX XXX 2557 
 
 ขา้พเจา้ บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ("บริษทั") ขอรบัรองว่า บรษิทัไม่มี
การด าเนินการใดๆ อันเป็นการขดัต่อข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดย 
คนต่างดา้ว ตามค านิยามของ การครอบง ากจิการ และ แนวทางทีร่ะบุไวใ้นบญัชขีอ้หา้มการกระท าทีม่ ี
ลกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างด้าว ซึ่งแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มี
ลกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างดา้ว พศศศ 2555 ("ประกาศ") ดงันี้ 

 
1) การครอบง ากจิการผ่านการใหค้นต่างดา้ว ตวัแทน หรอืตวัแทนเชดิเขา้มาถอืหุน้ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้มเพื่อหลกีเลีย่งประกาศ 

2) การครอบง ากจิการผ่านการถอืหุน้ โดยคนต่างดา้วเอง หรอืถอืผ่านผูแ้ทนหรอืตวัแทนของ

คนต่างดา้ว โดยหุน้ดงักล่าวมสีทิธพิเิศษ ในการออกเสยีงลงมตใินการประชุมผูถ้อืหุน้เกนิกว่าสดัส่วน

จ านวนหุน้ทีถ่อืไวจ้รงิ หรอืเป็นหุน้ทีม่สีทิธพิเิศษเหนือกว่าหุน้ทีถ่อืโดยผูม้สีญัชาตไิทย 

3) การครอบง ากจิการผ่านการทีค่นต่างดา้วมอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลไม่ว่าโดยทางตรง

หรอืทางออ้มในการก าหนดนโยบาย การบรหิารจดัการ การด าเนินงาน หรอืการแต่งตัง้กรรมการหรอื

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

ผูบ้รหิารระดบัสูง หมายถงึ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ ผูอ้ านวยการ 

หวัหน้าผู้บรหิารด้านจดัซื้อ หวัหน้าผู้บรหิารด้านการเงนิ หรอืบุคคลอื่นใดซึ่งมอี านาจควบคุ มหรอื

อทิธพิลต่อการบรหิารกจิการหรอืประกอบกจิการโทรคมนาคมในกจิการของบรษิทั 

4) การครอบง ากจิการผ่านการมนีิตสิมัพนัธก์บัแหล่งทีม่าของเงนิลงทุนและเงนิกู้จากคนต่าง

ดา้วหรอืนิตบิุคคลในเครอื อาท ิการค ้าประกนัเงนิกู้ การให้กู้เงนิในอตัราดอกเบี้ยต ่ากว่าราคาตลาด 

การประกนัความเสีย่งทางธุรกจิ หรอืการใหส้นิเชื่อ ทัง้นี้ ในลกัษณะทีม่กีารเลอืกปฏบิตัิ 

5) การครอบง ากิจการผ่านการท าสญัญาเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทางปญัญา สญัญาแฟรนส์ไชส ์

(Franchise) หรอืสญัญาที่ให้สทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวกบัคนต่างด้าวหรอืนิตบิุคคลในเครอื และสญัญา

ดงักล่าวมผีลเป็นการถ่ายโอนค่าใชจ้า่ยและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 

6) การครอบง ากจิการผ่านการท าสญัญาจดัซื้อจดัจ้างหรอืสญัญาจา้งบรหิารกบัคนต่างด้าว

หรอืนิติบุคคลในเครอื หรอืลูกจ้าง หรอืพนักงานของคนต่างด้าวหรอืนิติบุคคลในเครอื และสญัญา

ดงักล่าวมผีลเป็นการถ่ายโอนค่าใชจ้า่ยและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 
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7) การครอบง ากจิการผ่านการรว่มประกอบกจิการกบัคนต่างดา้วหรอืนิตบิุคคลในเครอืโดยมี

การจดัสรรหรอืแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลกัษณะที่มผีลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ

ผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 

8) การครอบง ากจิการผ่านการท าธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรอื

สมยอมดา้นราคากบัคนต่างดา้วหรอืนิตบิุคคลในเครอื 

 
 

ลายมือชื่อ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1) 
     (    ) 
วนั/เดอืน/ปี           
 
 
ลายมือชื่อศศ ศศ ศศศ ศศศ ศศศ ศศ ศศศ ศศศ ศศศ ศศ ศศศ ศศศ ศศ ศศศ ศศศ ศศศ ศผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2 ) 
         (    ) 
วนั/เดอืน/ปี                     
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สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จ านวนไม่เกิน 680,000 หุ้น ให้แก่พนักงาน

ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 

1.  ค านิยาม 
บริษัท หมายถงึ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
พนกังาน หมายถงึ พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย ซึง่ตกลงท างานให้แก่

บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย เนื่องจากการจ้างแรงงาน โดยได้รับ
เงินเดือน คา่จ้าง หรือสิง่ของอื่นใดเป็นการตอบแทนการท างาน 

โครงการใบส าคญัแสดงสทิธิ  หมายถงึ  โครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทให้แก่พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
หุ้นรองรับ หมายถงึ หุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกใหมแ่ละจดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้

สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.  วัตถุประสงค์และความจ าเป็น  

การก าหนดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในครัง้นี ้ (โครงการ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ) มวีตัถปุระสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุคา่ตอ่บริษัทให้ท างานกบัองค์กร
อยา่งตอ่เนื่อง และสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและบริษัทยอ่ยเพื่อการเติบโตทีย่ัง่ยืนในระยะยาว นอกจากนีย้งัเป็นการ
สร้างแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเตมิ
โดยการมุง่ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งบริษัท ผู้ ถือหุ้นและพนกังาน 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทและบริษัทยอ่ยตอ่ไปในระยะยาว ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกจะมีอายุ
ไมเ่กิน 5 ปี นบัจากวนัออกและเสนอขาย โดยในปี 2557 นีบ้ริษัทจะออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังาน จ านวนไมเ่กิน 
680,000 หนว่ย และจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวนไมเ่กิน 680,000  หุ้น (มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิตามโครงการใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับปี 2557 ที่จะได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ปรากฏตามข้อมลูด้านลา่งนี ้ 

3.  รายละเอียดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

3.1. ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท แอดวานซ์      

อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
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ชนิดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ
และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแตก่รณีตามข้อ 5.2.3 ของข้อก าหนด
สทิธินี ้ 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ ไมเ่กิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
จ านวนที่เสนอขาย ไมเ่กิน 680,000  หนว่ย 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่

กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ
และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้น ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทท่ีท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วนัท าการ
ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้
ถือหุ้ นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้ นรองรับ  หรือคิดเป็น
ราคา 211.816 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้
สิทธิตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ)  
โดยราคาใช้สิทธิดงักลา่วเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละเก้าสิบของ
ราคาตลาดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เร่ืองการค านวณ
ราคาเสนอขายหลกัทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการ
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่าลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2551  

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ จ านวนไม่เกิน 680,000  หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิด
เป็นร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2557 อนมุตัิให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิตามโครงการใบส าคญัแสดงสทิธิ 

วนัออกและเสนอขาย คณ ะกรรมการบ ริษั ทห รือบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ก าหนดวันออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี  ้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายให้แก่พนักงานโดยตรง โดยไม่ผ่านตัวแทน หรือ ผู้ รับ
ช่วงซื อ้หลักทรัพย์  คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรร โดย
พิจารณาจากขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ศกัยภาพรวมทัง้
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ผลงานและประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตาม
หลกัเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท  

 ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ  ไมม่ี 

4. ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

4.1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

4.1.1 (ยกเว้นในกรณีตามข้อ 4.1.2 และข้อ 4.1.3 ข้างท้ายนี)้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สทิธิในการ
ซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทได้ในวนัก าหนดการใช้สทิธิและมีเง่ือนไขการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ดงันี ้  

4.1.1.1 วนัก าหนดการใช้สทิธิ ครัง้ที่ 1 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2560  

 สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวนไมเ่กิน 1 ใน 3 สว่นของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

 4.1.1.2 วนัก าหนดการใช้สทิธิ ครัง้ที่ 2 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561  

 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 1 สามารถใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามัญได้ในจ านวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

4.1.1.3  วันก าหนดการใช้สิทธิ ครัง้ที่  3 (ครัง้สุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่  25-31 
พฤษภาคม 2562  

 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้
สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่  1 และในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 2 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 2 สามารถใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามัญได้ในจ านวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิทัง้ 3 ครัง้ข้างต้นตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิมา
เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนวนัใช้สทิธิดงักลา่ว 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวนัสดุท้ายของวนัก าหนดการใช้สิทธิ ครัง้ที่ 3 
ดงักลา่วข้างต้น จะสิน้สภาพลงและไมส่ามารถใช้สทิธิได้อีกตอ่ไป และให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
สละสทิธิการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอื โดยไมม่ีสทิธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 
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4.1.2 ก าหนดการใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิหากเกิดเหตกุารณ์ที่ระบไุว้ 
4.1.2.1 หากมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้เกิดขึน้ในระหว่าง 3 ปีแรกนบัจากวนัที่ออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ระยะเวลาการใช้สิทธิ รวมถึงเง่ือนไขการใช้สิทธิเป็นไปตาม
ข้อก าหนดภายใต้ข้อ 4.1.2 นี ้
(1)  เมื่อบริษัทซือ้หรือขายสินทรัพย์ที่มีมลูค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ

ของบริษัท โดยค าจ ากัดความของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ รวมถึงหลกัเกณฑ์ในการ
ค านวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียน ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่อาจมีการ
แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลีย่นแปลงตอ่ไปในอนาคต (หากมี))  

(2) เมื่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่ถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นท่ีมากที่สดุของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของ
บริษัทได้โอนหรือขายหุ้นของบริษัทตนเองให้กบัคุคลอื่น (ที่มิใช่บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม
ของผู้ ถือหุ้นผู้ โอนหรือขายหุ้นดงักล่าว) และมีผลท าให้บุคคลอื่นรับโอนหรือซือ้หุ้ นนัน้
ได้มาซึ่งหุ้นหรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทในสดัสว่นตัง้แตห่รือเกินกวา่ร้อยละ 25 ของหุ้น
ที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท 

4.1.2.2 เมื่อเกิดเหตุใดเหตกุารณ์หนึ่งตามข้อ 4.1.2.1 ข้างต้น  บริษัทจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิทราบภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัที่เกิดเหตุการณ์ (ในกรณีตามข้อ 4.1.2.1 (1) 
ได้แก่ วนัที่บริษัทโอนหรือรับโอนกรรมสิทธ์ในสินทรัพย์ที่ขายหรือซือ้ (แล้วแต่กรณี) ดงักล่าว
โดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ตามข้อ 4.1.2.1 (2) ได้แก่ วนัที่บริษัทได้รับ
แจ้งหรือทราบถึงการเกิดขึน้ของเหตกุารณ์ดงักลา่วอยา่งเป็นทางการ) และผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวนัก าหนดการใช้สิทธิและ
เง่ือนไขการใช้สทิธิ ดงันี ้
(1) วันก าหนดการใช้สิทธิ ครัง้ที่  1 คือ วันท าการที่ 7 นับจากวันที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในข้อ 4.1.2.1 (1) หรือ (2) 
(แล้วแตก่รณี)  

  สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัได้ในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

 (2) วนัก าหนดการใช้สิทธิ ครัง้ที่ 2 คือวนัที่ครบก าหนด 1 ปีนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ 
ครัง้ที่ 1  
สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 สว่นของใบส าคญัแสดง
สิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 1 
สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัได้ในจ านวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

(3) วนัก าหนดการใช้สิทธิ ครัง้ที่ 3 (ครัง้สุดท้าย) คือ คือวันที่ครบก าหนด 2 ปีนับจากวัน
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 1 
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สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 สว่นของใบส าคญัแสดง
สิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 1 
และในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 2 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิมิได้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
ที่ 2 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ในจ านวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบส าคญัแสดง
สทิธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิทัง้ 3 ครัง้ข้างต้นตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิมา
เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนวนัใช้สทิธิดงักลา่ว 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวนัสดุท้ายของวนัก าหนดการใช้สิทธิ ครัง้ที่ 3 
ตามข้อ 4.1.2.2 นี ้จะสิน้สภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิสละสทิธิการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอื โดยไมม่ีสทิธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

4.1.3 ก าหนดการใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิกรณีที่บริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
ในระหว่างอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ (ไม่เกิน 5 ปีนบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ) 
หากบริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้
ทัง้หมด (ครัง้เดียวทัง้จ านวน) ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนมุตัิให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน โดยบริษัทจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอนมุตัิการเพิกถอนหุ้นดงักลา่ว   

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิตามข้อ 4.1.3 นี ้จะสิน้สภาพลงและไมส่ามารถใช้สิทธิได้
อีกตอ่ไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอื โดยไม่
มีสทิธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

4.1.4 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 ให้วันก าหนดการใช้สิทธิและ
เง่ือนไขการใช้สิทธิที่ระบไุว้ในข้อ 4.1.1 เป็นอนัยกเลิกหรือไม่มีผลใช้บงัคบั และให้วนัก าหนดการใช้สิทธิ
และเง่ือนไขการใช้สทิธิเป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อ 4.1.2 หรือ 4.1.3 (แล้วแตก่รณี) แทน 

4.2. ระยะเวลาแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในระหวา่งเวลา 
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 3 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ตามที่ก าหนดในข้อ 4.1.1 ข้อ 4.1.2 
เว้นแตเ่ป็นกรณีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ 4.1.3 และการใช้สทิธิในครัง้สดุท้าย ตาม
ข้อ 4.1.1.3 และ 4.1.2.2 (3) ก าหนดให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องแสดงความจ านงในการใช้สิทธิดังกล่าว
ภายในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิในการใช้สทิธิในครัง้สดุท้าย   
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4.3. ขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

4.3.1. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องด าเนินการและ
น าส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนีต้่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดง
ความจ านงการใช้สทิธิ   

4.3.1.1. แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ  ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้วนทุกรายการ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิได้ที่ส านัก
ทรัพยากรบคุคลของบริษัท) ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้
พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย ตามข้อ 5.2.3 ของข้อก าหนดสิทธินีเ้ป็นผู้ แสดงความ
จ านงดงักลา่ว  ให้น าสง่แบบแสดงความจ านงที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วน
ทกุรายการดงักลา่ว พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงการเข้าเป็นผู้ รับโอนสทิธิโดยถกูต้องครบถ้วนตาม
กฎหมายและเง่ือนไขในข้อ 5.2.3 ของข้อก าหนดสทิธินี ้

4.3.1.2. ใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้ นสามญั  

4.3.1.3. ช าระเงินคา่หุ้นตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

4.3.1.4. ช าระเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ซึ่งบริษัทมีหน้าที่
ต้องน าสง่กรมสรรพากรตามกฎหมาย 

4.3.2. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ เป็นผู้ รับภาระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาที่เกิดขึน้จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

4.3.3. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ไม่ช าระเงินคา่ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญันีใ้ห้แก่บริษัทตามข้อ 4.3.1.4 เต็มตามจ านวนในเวลาที่ก าหนด ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม และ
บริษัทได้น าเงินของบริษัทเท่ากบัจ านวนเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายที่บริษัทมีหน้าที่ต้องน าสง่ตาม
กฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้ว ช าระเงินภาษีแทนพนกังานที่เข้าร่วมโครงการ ให้ถือวา่พนกังาน
ที่เข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลกิเพิกถอน) ให้แก่บริษัทในการหกัเงินค่าภาษีจ านวนใดๆ ที่บริษัท
ได้ช าระลว่งหน้าไปก่อนแทนพนกังานที่เข้าร่วมโครงการนัน้จากเงินคา่จ้าง โบนสัหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่บริษัทจะจ่ายให้แก่พนกังานซึ่งบริษัทสามารถหกัได้ตามกฎหมาย และให้สิทธิบริษัทน าเงินดงักลา่ว
เพื่อช าระหรือหักกลบกับจ านวนเงินภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ต้องช าระคืน
ให้แก่บริษัท  

4.3.4. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ  ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

4.3.5. เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะด าเนินการออกหุ้ นรองรับ ในช่ือผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  หรือ 
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ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย  (กรณีตามข้อ 
5.2.3) และจะจัดส่งใบหุ้นไปยงัที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกบัผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลว่งหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นนัน้ไว้ที่บริษัท  เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมารับ
ไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจดัส่งไปตามหน่วยงานที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสงักัดอยู่ หรือผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิอาจเลือกใช้บริการระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้ น  (Scripless System) ของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ก็ได้ ซึง่จะไมท่ าให้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิลดลง 

4.3.6. เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามข้อ 4.3.1 แล้ว ความ
จ านงในการใช้สิทธินีจ้ะไมส่ามารถยกเลกิหรือเพิกถอนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจาก
บริษัท 

4.3.7. บริษัทจะแจ้งรายช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท  เพื่อให้ด าเนินการจด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตาม
จ านวนหุ้ นสามัญที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิในครั ง้นัน้ และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิน้สดุของระยะเวลาในการใช้
สทิธิในแตล่ะครัง้ 

4.3.8. เมื่อพ้นวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้วยงัไมม่ีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบส าคญัแสดง
สทิธิที่เหลอืดงักลา่วจะสิน้สภาพลงและไมส่ามารถใช้สทิธิได้อีกตอ่ไป 

4.4. เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิ (Exercise Price) และอตัราการใช้สทิธิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษาผลตอบแทน
ใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับไมด้่อยไปกวา่เดมิ  ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ตอ่ไปนีเ้กิดขึน้  

4.4.1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ นสามัญของบริษัท  อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบง่แยกหุ้นสามญัที่ออกแล้วของบริษัท ซึง่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมี
ผลบงัคบัทนัทีเมื่อได้มีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1 = Price 0 x (Par 1) 
   (Par 0) 

อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 
   (Par 1) 
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โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Par 1 คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 
 Par 0 คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

4.4.2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ  (Ordinary Shares) ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสิทธิ  และ/หรือ
ให้แก่บุคคลใดๆ ในราคาสทุธิของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ  90 ของ “ราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
ตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่  (วันแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/
หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก่บคุคลใดๆ  แล้วแตก่รณี 

 “ราคาสทุธิของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอขาย
หุ้น หกัด้วยคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหม่ 

 “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ที่
มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัท่ีหุ้น
สามญัของบริษัทมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 
โดยที่ราคาตลาดเฉลีย่ถว่งน า้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญั
ทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  

 “วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัออก
ใหม ่ ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) 
และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม ่ ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใดๆ 
ตามแตก่รณี 

 อนึง่ ในกรณีทีม่ีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้
ด้วยกนั ให้น าราคาเฉลีย่เสนอขายทกุราคามาค านวณราคาสทุธิของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ แตใ่นกรณีที่มี
การเสนอขายพร้อมกนัดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าราคาเสนอขายที่ต ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

 ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
   [MP (A + B)] 
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 อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
   [(A x MP) + BX] 

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่กรณีเสนอขายหุ้นสามญัที่ออก
ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ ส าหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่บุคคล
ใดๆ ตามแตก่รณี 

B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  และ/หรือ
เสนอขายแก่บคุคลใดๆ 

BX คือ จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึน้จากการออก
หุ้นสามญัที่ออกใหม่นัน้ ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอ
ขายแก่บคุคลใดๆ ตามแตก่รณี 

4.4.3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ  ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ โดยที่
หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั (เช่น 
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาสทุธิของหุ้นสามญัที่ออกใหม่
เพื่อรองรับสิทธิดงักลา่วต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” การเปลี่ยนราคา
การใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการ
จองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้น ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วข้างต้นให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้นท่ีมีสทิธิจะแปลงสภาพ/
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัแก่บคุคลใดๆ แล้วแตก่รณี 

ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
   [MP (A + B)] 

อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
   [(A x MP) + BX] 



ข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิและหุ้นสำมัญรองรบัของ บริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปี 2557 

หน้าที่ 10 

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ี่มีสทิธิจะแปลงสภาพ/
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหมท่ี่มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัแก่บคุคลใดๆ กรณีเสนอขายให้แก่บคุคลใดๆ ตามแต่
กรณี 

 B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ  ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้น
สามญัตามที่เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บคุคลใดๆ 

 BX คือ จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่าใช้จ่ายจากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่
มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือใช้สิทธิในการจองซือ้
หุ้นสามัญส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ /หรือ เสนอขายแก่
บคุคลใดๆ รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ที่มี
การซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัท่ีหุ้นสามญั
ของบริษัทมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกนัก่อนวนัที่ใช้ในการค านวณ   โดยที่
ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมด
ของบริษัทหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่
ใดๆ ข้างต้น ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย 
XR) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้นท่ีมีสทิธิจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็น
หุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัแก่บคุคลใดๆ แล้วแตก่รณี 

4.4.4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสิทธิรับหุ้น
ปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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Price 1 = Price 0 x (A) 
   (A + B) 

อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 
   A 

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B  คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

4.4.5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 120 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท 
ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ การเปลีย่นแปลง
ราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล  
(วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ด าเนินงานในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงานของ
รอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่าง
กาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย 

ในการค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สทิธินัน้ บริษัทต้องน าเงินปันผลที่จ่าย
จริงให้แก่ผู้ ถือหุ้นส าหรับรอบปีบญัชีเดียวกนัเทา่นัน้มารวมเพื่อค านวณการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว  

หากจ านวนเงินปันผลระหวา่งกาลที่จ่ายจริง มิได้มีผลท าให้บริษัทต้องปรับสทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิ เนื่องจากอตัราร้อยละของเงินปันผลที่จา่ยมคีา่ไมเ่กินร้อยละ 120 หากตอ่มาบริษัทประกาศ
จ่ายเงินปันผลอีกครัง้ในรอบปีบญัชีเดยีวกนั บริษัทจะต้องน าจ านวนเงินปันผลระหวา่งกาลที่ประกาศ
จ่ายส าหรับรอบปีบญัชีเดยีวกนัมารวมกบัเงินปันผลที่จา่ยครัง้ลา่สดุด้วยเพื่อพิจารณาการปรับสทิธิ  

แตใ่นกรณีที่บริษัทได้เปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ อนัเนื่องมาจากการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลของรอบปีบญัชีใดๆ แล้ว และตอ่มามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบญัชีเดียวกนั ใน
กรณีนี ้ จ านวนเงินปันผลระหวา่งกาลที่ได้จ่ายไปส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ จะไมน่ ามารวมค านวณเพือ่การ
พิจารณาการปรับสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิอีก เนื่องจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับการ
ชดเชยจากการปรับสทิธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว 
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“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ที่
มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัท่ีหุ้น
สามญัของบริษัทมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ  
โดยที่ราคาตลาดเฉลีย่ถว่งน า้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญั
ทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีท าการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกทีต่ลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)] 
   MP 

อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (MP) 
  [MP - (D - R)] 

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
 D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
 R คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายหากน าก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 

120 มาค านวณจากจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

4.4.6. ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเสยีสทิธิและผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้โดยที่
เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้ก าหนดอยูใ่นข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.5 ให้บริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลีย่นแปลง
ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุและจะแจ้งให้ส านกังาน กลต. ทราบภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีมีเหตใุห้ต้องด าเนินการเปลีย่นแปลงการใช้สทิธิดงักลา่ว 

4.4.7. การค านวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เป็นอิสระต่อกนั และ
จะค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัท ส าหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ  จะเกิดขึน้พร้อมกันให้ค านวณการเปลี่ยนแปลง

เรียงล าดบัดงันี ้ข้อ 4.4.1  4.4.5  4.4.4  4.4.2  4.4.3  4.4.6 โดยในแตล่ะล าดบัครัง้
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ที่ค านวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง และอตัราการใช้
สทิธิเป็นทศนิยม 5 ต าแหนง่ 

4.4.8. การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ  4.4.1 ถึง 4.4.6 จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวม
หุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุ้นสามัญ 
(จ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จากอตัราการใช้สิทธิใหม่คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่แสดงความ
จ านงการใช้สทิธิ เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษหุ้นนัน้ทิง้) ส าหรับจ านวนเงินที่
ค านวณได้จากการใช้สทิธิในกรณีที่มีเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ ส าหรับกรณีที่การเปลีย่นแปลง
มีผลท าให้ราคาการใช้สทิธิใหม่มีราคาซึง่ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท ก็ให้ใช้มลูค่าที่
ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอตัราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อตัราการใช้
สทิธิที่ค านวณได้ตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เช่นเดิม 

4.4.9. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.4.1 ถึง 
4.4.6 บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตผุลที่ต้องมีการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วต่อส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใช้สิทธิที่ก าหนดใหม่ รวมทัง้วนัที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผล
บงัคบัใช้  โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ
ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ พร้อม
ทัง้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของบริษัท ทัง้นี ้ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สทิธิ
และอตัราการใช้สทิธิดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ 

4.5. สถานะของใบส าคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่อยูร่ะหวา่งการแสดงความจ านงในการใช้สทิธิจะมีสทิธิและสถานะเท่าเทียมกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ยงัไม่ได้ถกูใช้สทิธิ ในกรณีที่มีการปรับราคา และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิตามข้อ 4.4 ซึ่งเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาแสดงความ
จ านงการใช้สิทธิ หรือในวนัก าหนดการใช้สิทธิหรือก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วที่
เพิ่มขึน้ส าหรับหุ้ นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิ ให้การปรับราคาและ/หรืออัตราการใช้สิทธิมีผลใช้บังคับกับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ได้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิไว้นัน้และยงัมิได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้สทิธิ
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธิในช่วงระยะเวลาดงักลา่วด้อยไปกวา่เดิม  

4.6. สถานะของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ 

หุ้นสามญัใหมท่ีเ่กิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ จะมสีทิธิและได้รับผลประโยชน์อนัพงึได้เหมือนหุ้นสามญัเดิมที่
ออกและเรียกช าระเต็มมลูคา่ของบริษัททกุประการ โดยสทิธิใดๆ ที่จะได้รับในการเป็นผู้ ถือหุ้นสามญั จากการใช้สทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะเร่ิมตัง้แตว่นัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบยีนบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นใหม ่ ซึง่ปรากฏรายช่ือผู้ถือหุ้น
สามญัใหมท่ี่เกิดจากการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ นอกจากนี ้ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 30 วนั
นบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในแตล่ะครัง้ 
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4.7. ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่แสดงความจ านงการใช้สทิธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 
และบริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้อยา่งครบถ้วน โดยคา่เสยีหายที่
บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิข้างต้น สามารถค านวณได้ดงันี ้

คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  =  B x (MP - EP) 

โดยที ่ B คือจ านวนหุ้ นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี  และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP คือราคาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะรอบที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ มาแสดงความจ านงในการใช้สทิธิ  

 EP คือราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้
เปลีย่นแปลงแล้ว 

การชดใช้ค่าเสยีหายข้างต้น บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือ จดัสง่ตามหน่วยงานท่ีพนกังานสงักดัอยู ่ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมาแสดงความจ านงการ
ใช้สทิธิ 

5. หลักเกณฑ์การจดัสรรและเงื่อนไขการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

5.1. คุณสมบัตขิองพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสทิธิจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และ
วิธีการจดัสรร 

บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังานท่ีท างานเตม็เวลา (Full-Time Employment) ของบริษัทและบริษัทยอ่ยที่
เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยคณะกรรมการและ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็น
ผู้พิจารณาก าหนดรายนามพนกังาน และจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่พนกังานแตล่ะรายจะได้รับ รวมถึงเปลีย่นแปลง
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิของพนกังานแตล่ะรายที่ได้รับการจดัสรรไปแล้ว (การเปลีย่นแปลงจะไมท่ าให้พนกังานรายใด
ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นจ านวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ออกและเสนอขายใน
ครัง้นี)้ ทัง้นี ้จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่พนกังานแตล่ะรายจะได้รับจะขึน้อยูก่บัขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ศกัยภาพ
รวมทัง้ผลงานและประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท 

5.2. ข้อผูกพนัระหว่างบริษัท กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ  

5.2.1. กรณีบคุคลที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายตุามระเบียบของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือครบวาระใน
การด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี ให้พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รายนัน้ยงัคงมีสิทธิที่จะใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจดัสรรนัน้ ทัง้นี ้ต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้ข้อตกลงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องระหว่างบริษัท
และพนกังานท่ีเก่ียวข้องแตล่ะราย 



ข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิและหุ้นสำมัญรองรบัของ บริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปี 2557 

หน้าที่ 15 

5.2.2. กรณีที่บคุคลที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/
หรือบริษัทยอ่ยเนื่องจากมีการโอนย้ายงานตามค าสัง่ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย ให้พนกังานรายนัน้
ยงัคงมีสิทธิที่จะใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจดัสรรนัน้ 
ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทั ง้ข้อตกลงอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องระหวา่งบริษัทและพนกังานท่ีเก่ียวข้องแตล่ะราย 

5.2.3. กรณีที่บคุคลที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อยเนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสญู ทุพพลภาพจนไม่สามารถจดัการงานโดยตนเองได้ (คน
เสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  ให้ผู้ จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับ
พินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) ของพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัท
ย่อยดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัตามใบส าคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้
สาบสญู ผู้ทพุพลภาพ หรือผู้ ไร้สมรรถภาพดงักลา่ว ตามเง่ือนไขที่ก าหนดได้จนครบอายุของใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ได้รับจดัสรรนัน้ ทัง้นี ้ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล 
ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) จะต้องด าเนินการแจ้งเหตดุงักลา่วให้บริษัททราบ พร้อมทัง้จดัสง่เอกสาร 
และหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องตามที่บริษัทร้องขอให้แก่บริษัทและจะต้องตกลงที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดสทิธิ
และเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ข้อตกลงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องระหว่างบริษัทและพนักงานที่
เก่ียวข้องแตล่ะราย 

5.2.4. กรณีที่บคุคลที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัท ด้วย
เหตอุื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือ 5.2.3 ข้างต้น บคุคลนัน้ไม่มีสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ และให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายสามารถน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่นต่อไปได้โดยให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนกังาน 

5.2.5. กรณีที่นอกเหนือจากข้อ 5.2.1 ถึง 5.2.4 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นผู้พิจารณา  

5.2.6. ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมม่ีการใช้สทิธิในกรณีที่พนกังานไมส่ามารถใช้สทิธิที่เหลอือนัเนื่องมาจากเหตใุดๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ 5 นี ้ให้พนกังานจดัสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วให้แก่บริษัทเพื่อยกเลิก 
และบริษัทสามารถน าใบส าคญัแสดงสทิธิมาจดัสรรใหมไ่ด้ตามข้อ 5.2.4 

5.3. กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ไมใ่ช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใช้สทิธิไมค่รบถ้วน และใบส าคญัแสดง
สทิธิได้ครบก าหนดอายลุงให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสละสทิธิการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอื โดยไมม่ี
สทิธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 
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5.4. รายชื่อกรรมการ (ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) ทุกท่านที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ และi
รายชื่อพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่
จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้

5.4.1 รายช่ือและจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจดัสรร 

 กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ 

1 นายวิเชียร  เมฆตระการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 42,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.28 

2. นางสวุิมล  แก้วคณู 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพฒันาองค์กร และกรรมการ
บริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54 

3. นายพงษ์อมร  น่ิมพลูสวสัดิ ์
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54 

4. นายสมชยั  เลิศสทุธิวงค์ 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54 

5. นางวิลาสินี  พทุธิการันต์ 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านลกูค้าและบริการ และกรรมการบริษัท
ยอ่ย 

ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54 

6. นายเกรียงศกัดิ์  วาณิชย์นท ี
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี 

ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54 

7. นายวลญัช์  นรเศรษฐ์ภกัดิ ์
รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สายงานปฎิบตัิการด้านบริการ 
และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54 

8. นายวีรวฒัน์  เกียรติพงษ์ถาวร 
รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สายงานปฏิบตัิการ และ
กรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54 

9. นายอิศระ  เดชะไกศยะ 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพฒันาโซลชูัน่ส์ และ
กรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54 

10. นางสาวสนิุธยา  ชินวตัร 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สว่นงานบริหารการเงิน และ
กรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 15,500 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 2.28 

11. นายปรัธนา  ลลีพนงั 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สว่นงานผลิตภณัฑ์และ
บริการดิจิตอล และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 15,500 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 2.28 

12. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ ส านกัรองประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 5,300 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 0.78 

13. นายสปุรีชา  ลิมปิกาญจนโกวิท 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอด
แบนด์ และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 5,300 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 0.78 
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 กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ 

14. นายอทุยั  เพ็ญรัตน์ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานกฎหมาย และกรรมการ
บริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 5,300 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 0.78 

15. นายสทุธิศกัดิ์  กนุทีกาญจน์ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานสนบัสนนุการปฏบิตัิการ
ระหวา่งประเทศ และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 5,300 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 0.78 

5.4.2 เนื่องจากบริษัทก าหนดราคาใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญด้วยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของ
บริษัทท่ีท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนั
ประชมุคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ ซึ่ง
เป็นราคาตลาดตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. จึงไม่มีผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนกังานแต่ละราย
ดงักลา่วจะได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์เมื่อค านวณเป็นตวัเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและ
ราคาตลาด 

6. ข้อจ ากัดการโอนหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายทัง้หมดนีไ้มส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ เว้นแตก่รณีที่บคุคลที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยเนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสญู ทพุพลภาพจนไม่
สามารถจดัการงานของตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขในข้อ 5.2.3 

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิให้แก่พนักงานของบริษัท

ในครัง้นี ้

7.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นของพนักงานของบริษัท  

ราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในช่วงระยะเวลา 7 วนัท า
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ  

ราคาตลาด = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในช่วงระยะเวลา 7 วนัท า
การติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ 

ราคาการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรให้พนกังาน = 211.816 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาตลาด ดงันัน้ การ
ออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรให้พนกังานในครัง้นีจ้ะไมส่ง่ผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น 
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7.2. ผลกระทบของผู้ถอืหุ้นเดิมส าหรับการลดลงของสดัส่วนความเป็นเจ้าของหรือสทิธิออกเสยีงของผู้ถอื

หุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มกีารใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของพนักงานของบริษัท 

ทัง้หมดโดยค านวณจากทุนที่เรียกช าระแล้วในปัจจุบนั 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  = 2,973,095,330 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครัง้นี ้ = ไมเ่กิน  680,000 หุ้น (มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1  บาท) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
 จ านวนหุ้น paid up + จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
   
 =        680,000 
  2,973,095,330 + 680,000 
 = ร้อยละ 0.02 
   

ในกรณีที่มีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่จดัสรรให้แก่พนกังานจ านวนไมเ่กิน 680,000   หนว่ย จะมีผลท าให้
สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอตัราร้อยละ 0.02 ของสทิธิในการออกเสยีงเดิม โดยสทิธิออกเสยีงของผู้
ถือหุ้นเดิมภายหลงัการใช้สทิธิทัง้หมดจะเทา่กบัร้อยละ 99.98 

8. สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหมต่อ่กรรมการหรือ
พนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ
ตอ่พนกังานในครัง้นี ้มีดงันี ้

8.1 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิต่อพนกังานต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผุ้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือ
หุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัค้านการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

8.2 ในกรณีที่จะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิต่อพนกังานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นรายบคุคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละห้าของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านมติดงักลา่ว 



(F53-4) 

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2557 
 

ข้าพเจ้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 
2/2557 เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557 เวลา 14.00 น. เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงันี ้

1. การจัดสรรหุ้น 

 ปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 4,997,459,800 บาท และทุนช าระแล้วจ านวน 2,973,095,330 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,973,095,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจุบนัคงเหลือหุ้นสามญัที่ยงัมิได้น า
ออกจ าหนา่ยจ านวน 2,024,364,470 หุ้น  

 ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติจดัสรรหุ้นสามญัที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 680,000 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมลูค่า 680,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.023 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะจดัสรรให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย (โครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ) 
เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย / ราคาใช้สิทธิ 
(บาท/หุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จดัสรรให้แก่พนกังาน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
(โครงการใบส าคญัแสดง
สิทธิ) 

680,000 หุ้น 1 : 1 ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้น
ของบริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลา 7 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ใ ห้
เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ
คิดเป็นราคา 211.816 บาทตอ่หุ้น 

- - 

หมายเหต ุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ก 

 1.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

-ไมม่ี- 

2. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี
บอลรูม ชัน้ลอ็บบี ้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 
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3. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่ เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)  

บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนและเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่พนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยบริษัทจะได้รับเงินทนุภายหลงัจากการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึ่งเงินทนุที่บริษัทได้รับนีจ้ะน าไปใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทตอ่ไป 

5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนความทุ่มเทในการท างานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ความส าคญัตอ่การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท  

6. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 6.1 นโยบายเงินปันผล 

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 100 ของก าไรสทุธิ ตามงบการเงินรวม 

 6.2 สทิธิรับเงินปันผล 

  สทิธิของหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและ
สภาพเหมือนหุ้นสามญัของบริษัท โดยมีสทิธิในการรับเงินปันผลนบัตัง้แต่วนัที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ยื่น
ขอเพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

7. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

- ไมม่ี – 
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8. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน  

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการเพื่อขอมติการออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่
พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย พร้อมทัง้จดัสรรหุ้นเพื่อรองรับ
การใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 

11 กมุภาพนัธ์ 2557 

2 แจ้งมติคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 11 กมุภาพนัธ์ 2557 

3 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธิในการเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

25 กมุภาพนัธ์ 2557 

4 วนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนเพื่อสทิธิ
ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

26 กมุภาพนัธ์ 2557 

5 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 26 มีนาคม 2557 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

  
ลายมือช่ือ __________________________________  

         ( นายสมประสงค์ บญุยะชยั ) 
           กรรมการ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ      
แทนบริษัท 

  
 
 
ลายมือช่ือ __________________________________  

        ( นายวิเชียร เมฆตระการ ) 
       กรรมการ 

 
 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ  
แทนบริษัท 

 

 





รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับจดัสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิทัง้หมด 

ที่ กรรมการ/พนักงาน จาํนวนใบสาํคัญแสดง

สิทธิที่ได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละของ

จาํนวนที่ออกและ

เสนอขาย  

เหตุผล ความจาํเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร 

1. นายวิเชียร  เมฆตระการ ไมเ่กิน 42,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.28  ดํารงตําแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กําหนดวิสยัทศัน์เพ่ือชีนํ้าทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย และบริหาร

จดัการในเชิงกลยทุธ์โดยมุง่สร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการ สร้างความแข็งแกร่งและความเป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจ ดแูลการ

ลงทนุของบริษัทเพ่ือขยายฐานรายได้ด้วยการเสริมสร้างโอกาสใหมใ่นการดําเนินธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนนุการพฒันานวตักรรมด้าน

เทคโนโลยีและการบริการที่จะชว่ยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทและการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 เพ่ือตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการทํางานที่ชว่ยสร้างความเจริญเติบโต และปลกูฝังวฒันธรรมการทํางานที่สร้างความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคงให้กับบริษัทมาอย่างยาวนานจนเป็นที่ประจักษ์ของลูกค้าผู้ ใช้บริการ นักลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง

สาธารณะชนให้ความยอมรับในความความสําเร็จที่เกิดขึน้ นอกจากการเป็นบุคลากรผู้ มีประสบการณ์ ความรู้ และความชํานาญใน

ธุรกิจที่สงูแล้ว ยงัประกอบด้วยคณุลกัษณะความเป็นผู้ นําที่ถือได้วา่เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผู้ นํารุ่นตอ่ไป ที่จะนําพาบริษัทให้เจริญก้าวหน้า

และพฒันาถาวรสืบตอ่ไป  

2. นางสวุิมล  แก้วคณู ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54   ดํารงตําแหน่ง  หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพฒันาองค์กร มีหน้าที่ชีนํ้าการวิเคราะห์และค้นคว้า ริเร่ิมและผลกัดนัการพฒันาองค์กร

เพ่ือสร้างความพร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านโครงสร้าง ระบบงาน และคณุภาพของบคุลากร แปลงวิสยัทศัน์และกลยทุธ์องค์กรไปสู่

การบริหารจดัการเชิงระบบแบบองค์รวมทัง้ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย เพ่ือรักษาและเพ่ิมพนูขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 

ดําเนินโครงการและกํากบัดแูลการพฒันาที่สง่เสริมให้บคุลากรตระหนกัถึงความสําคญัและผลกัดนัการสร้างความเปลี่ยนแปลง คิดและ

ดําเนินการพฒันางานและระบบงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีความทันสมยั ยืดหยุ่นคล่องตัว และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน กระตุ้น

ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรมที่จะชว่ยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทและสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน  

 เพ่ือตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการทํางานที่ชว่ยสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบุคลากรผู้ มี

ประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจดัการ เป็นผู้ นําที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงให้กบับริษัท วางระบบงานและการพฒันาที่นับเป็นรากฐานสําคญัต่อการนําพาบริษัทไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและ

การเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืนในอนาคต 

เอกสารแนบ 3



ที่ กรรมการ/พนักงาน จาํนวนใบสาํคัญแสดง

สิทธิที่ได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละของ

จาํนวนที่ออกและ

เสนอขาย  

เหตุผล ความจาํเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร 

3. นายพงษ์อมร  น่ิมพลูสวสัดิ ์ ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54  ดํารงตําแหน่ง หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน  มีหน้าที่กําหนดนโยบายและกลยทุธ์ด้านการเงิน การบญัชี ดแูลระบบการเงินและการ

ใช้จา่ยเงินของบริษัทเพ่ือสร้างประโยชน์และมลูคา่เพ่ิมจากเงินลงทนุ ประเมินความเสี่ยงและความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุในการพฒันาและ

ขยายการลงทุนของบริษัท กํากับดูแลให้การใช้จ่ายเงินในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมิน

ประสิทธิผลที่ได้ และพฒันาความสมัพนัธ์ที่ดีกับนักลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ บริหารจดัการการเงิน การบญัชี และธุรกิจของบริษัท

และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ด ีรวมถึงกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ของ SET, SEC  ฯลฯ 

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่ทรงคณุคา่ของบริษัท และตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการทํางานที่ชว่ยสร้างความเจริญเติบโตให้

บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการ

บริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้ นําที่มีบทบาทสําคญัตอ่ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

4. นายสมชยั  เลิศสทุธิวงค์ ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54  ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด  มีหน้าที่กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย บริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวาง และประทับในใจของลูกค้าและ

กลุ่มเป้าหมาย วางแนวทางในการวิจยัและวิเคราะห์ความต้องการของลกูค้า ศึกษาการพฒันาด้านเทคโนโลยีเพ่ือนํามาวางแผนการ

พฒันานวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ  ที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการตลาดและการ

ขายของคูแ่ข่งขนัเพ่ือปรับนโยบายและกลยทุธ์ของบริษัทให้เหมาะสม รักษาความสามารถในการแข่งขันและการทําการตลาด พฒันา

ชอ่งทาง/การจดักิจกรรมการขายการตลาดเพ่ือขยายฐานลกูค้า รักษาและขยายสว่นแบง่ทางการตลาด สร้างชอ่งทางใหม่ๆ ในการสร้าง

รายได้  

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่ทรงคณุคา่ของบริษัท และตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการทํางานที่ชว่ยสร้างความเจริญเติบโตให้

บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการ

บริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้ นําที่มีบทบาทสําคญัตอ่ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

5. นางวิลาสินี  พทุธิการันต์ ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54  ดํารงตําแหน่ง หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านลกูค้าและบริการ  มีหน้าที่กําหนดนโยบายและกลยทุธ์ด้านการบริการลกูค้า และบริหารจดัการ

งานลกูค้าสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความประทบัใจและความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ด้วยการบริการผ่านชอ่งทางตา่งๆ สง่เสริมการศกึษาและวิจยั

ความต้องการของลกูค้า คิดค้นและพฒันานวตักรรมด้านบริการ สร้างเสริมคณุภาพการให้บริการผ่านการพฒันาระบบงาน เทคนิคการ

ให้บริการและทกัษะความสามารถของบคุลากร ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการบริการใหม่ๆ และของคู่แข่งขันเพ่ือปรับนโยบายและ

กลยทุธ์ของบริษัทให้เหมาะสม 

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่ทรงคณุคา่ของบริษัท และตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการทํางานที่ชว่ยสร้างความเจริญเติบโตให้

บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการ

บริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้ นําที่มีบทบาทสําคญัตอ่ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

เอกสารแนบ 3



ที่ กรรมการ/พนักงาน จาํนวนใบสาํคัญแสดง

สิทธิที่ได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละของ

จาํนวนที่ออกและ

เสนอขาย  

เหตุผล ความจาํเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร 

6. นายเกรียงศกัดิ์ วาณิชย์นท ี ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54  ดํารงตําแหน่งหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนกลยทุธ์การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

ด้านต่างๆขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยทุธและทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนการให้ข้อมลู คําแนะนําที่จําเป็น

สําหรับการบริหารเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่ทนัสมัย เหมาะสมกับปัจจุบนั และในอนาคตเพ่ือเป็นการวางรากฐานที่ดีและเตรียมพร้อม

สําหรับการพฒันาองค์กรในระยะยาวตอ่ไป 

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่ทรงคณุคา่ของบริษัท และตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการทํางานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้

บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการ

บริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้ นําที่มีบทบาทสําคญัตอ่ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

7. นายวลญัช์  นรเศรษฐ์ภกัดิ ์ ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54  ดํารงตําแหน่ง รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการด้านบริการ มีหน้าที่กําหนดกํากับดูแลงานปฏิบตัิการด้านการ

บริการ และการปฏิบัติงานของสํานักงานสาขาที่และกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ บริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบงานเพ่ือให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พฒันารูปแบบสํานักงานและการให้บริการที่

ทนัสมยั เพ่ือสร้างความประทบัใจและความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าผู้มาใช้บริการ 

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่ทรงคณุคา่ของบริษัท และตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการทํางานที่ชว่ยสร้างความเจริญเติบโตให้

บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการ

บริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้ นําที่มีบทบาทสําคญัตอ่ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

8. นายวีรวฒัน์  เกียรติพงษ์ถาวร ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54  ดํารงตําแหน่ง รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานปฏิบตัิการ มีหน้าที่กํากับดแูลการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม และคณุภาพ

การสื่อสารผ่านระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือรักษาระดับคุณภาพการให้บริการของระบบ

โครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่ทนัสมัยเพ่ือนํามาใช้ในการพฒันาคุณภาพโครงข่าย

โทรคมนาคมของบริษัท  

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่ทรงคณุคา่ของบริษัท และตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการทํางานที่ชว่ยสร้างความเจริญเติบโตให้

บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการ

บริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้ นําที่มีบทบาทสําคญัตอ่ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

เอกสารแนบ 3



ที่ กรรมการ/พนักงาน จาํนวนใบสาํคัญแสดง

สิทธิที่ได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละของ

จาํนวนที่ออกและ

เสนอขาย  

เหตุผล ความจาํเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร 

9. นายอิศระ  เดชะไกศยะ ไมเ่กิน 37,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.54  ดํารงตําแหน่ง รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายงานพฒันาโซลชูัน่ส์ มีหน้าที่บริหารจดัการเชิงกลยทุธ์และกํากับดแูล การปฏิบตัิงานด้าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมลูสารสนเทศ การเข้าถึงและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ประสานงานอย่าง

ใกล้ชิดกับหน่วยงานวิศวกรรม การตลาดการขายและการให้บริการในการพฒันาไอทีแอพพลิเคชัน่ส์และโซลชูัน่ส์ที่สอดรับกับความ

ต้องการของลกูค้า และ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ สนบัสนนุการให้บริการลกูค้าและการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตา่งๆ    

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่ทรงคณุคา่ของบริษัท และตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการทํางานที่ชว่ยสร้างความเจริญเติบโตให้

บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการ

บริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้ นําที่มีบทบาทสําคญัตอ่ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 
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หน้า 1/2 

         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A)  
เขียนที่      

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น      Written at 
Shareholders’ Registration No. 

วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
Date Month   Year 

 
(1)   ข้าพเจ้า          สญัชาต ิ     

I/We          nationality 
อยูบ้่านเลขที ่             
Address           

 
 
 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (บริษัท)  

being a shareholder of  Advanced Info Service Public Company Limited (the Company) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to   votes as follows: 
 หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to      votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
      preference share   shares  and have the right to vote equal to     votes 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมลูตามหมายเหตขุ้อ 2) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please 

refer to details in Remark No.2) 
 

 
1.  ช่ือ     อาย ุ      ปี อยูบ้่านเลขที่                

Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

2.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

3.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code      

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2557 ในพธุวนัที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนน
พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (the 
Meeting) on Wednesday 26 March 2014 at 14.00 hours at Vibhavadee Ballroom, Lobby Level, Centara Grand at Central Plaza Ladprao 
Bangkok, No.1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 



 

หน้า 2/2 

 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 
 
 

ลงนาม/Signed          ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย) 
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors 
as shown in the Attachment 8) 
 

(1) นายอวิรุทธ์ วงศ์พทุธพิทกัษ์ หรือ / Mr. Aviruth Wongbuddhapitak; or  
(2) นายสรุศกัดิ์ วาจาสิทธ์ิ หรือ / Mr. Surasak Vajasit  
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   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)            
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B) 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          เขียนที่      
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 
 

 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาต ิ     

I/We          nationality 
อยูบ้่านเลขที ่             
Address           

 
 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (บริษัท)  

being a shareholder of  Advanced Info Service Public Company Limited (The Company) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to   votes as follows: 
 หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to      votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
      preference share   shares  and have the right to vote equal to     votes 

 
 
(3) ขอมอบฉันทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมลูตามหมายเหตขุ้อ 6) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, 
please refer to details in Remark No.6) 

 
 

1.  ชื่อ     อาย ุ      ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

2.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

3.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code      

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ในวนัพธุที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) 

on Wednesday 26 March 2014 at 14.00 hours at Vibhavadee Ballroom, Lobby level, Centara Grand Central Plaza Ladprao Bangkok, No.1695 
Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
Item No. 1 Matters to be informed 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 
Item No. 2 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2013, held on 27 March 2013 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2556 
Item No. 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2013 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2556 
Item No. 4 To approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the year ended 

31 December 2013 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิปันผล 
Item No. 5 To approve appropriation of the net profit for the dividend payments 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2557 
Item No. 6 To approve the appointment of the Company’s external auditors and fix their remuneration for 2014 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนมุติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2557  
Item No. 7 To approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2014 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   Approve the appointment of all directors 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
   เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   Approve the appointment of certain directors as follows: 

  1 นายสมประสงค์ บุญยะชัย 
   Mr. Somprasong Boonyachai 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  2 นายอึง้ ชิง-วาห์ 
   Mr. Ng Ching-Wah 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  3 นางทศันีย์ มโนรถ 
   Mrs. Tasanee Manorot 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 
Item No. 8 To approve the appointment of director to replace the resigned director 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย                    งดออกเสียง 
                  Approve                         Disapprove                      Abstain 
  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 
Item No. 9 To approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2014 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติหนังสือก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะครอบง ากิจการ 
Item No. 10 To approve a letter to conform with the prohibitive characters in connection with foreign dominance 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ          

บริษัทย่อย จ านวนไม่เกิน 680,000 หน่วย 
Item No. 11 To approve the issuance and offering of warrants not exceeding 680,000 units (the “Warrants”) to the directors and  

employees of the Company and its subsidiaries to purchase the Company’s ordinary shares  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

Item No. 12 To approve the issuance and allotment of not more than 680,000 new ordinary shares at a par value of one (1) Baht  
each to be reserved for the exercise of the Warrants 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีสิทธิจะได้รับ 
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ 

Item No. 13 To approve the allocation of the Warrants exceeding five (5) per cent of the Warrants issued to eligible directors and 
employees of the Company and its subsidiaries 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   อนมุตัิการจดัสรรเป็นรายบคุคล ดงันี ้
   Approve the allocation of warrants to each person listed follows: 

   กรรมการ/พนักงาน        
Directors/Employees 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร  
No. of the Warrants allocated 

คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ) 
% of the Warrants 

  1 นายวิเชียร เมฆตระการ   ไม่เกิน 42,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 6.28 

   Mr. Wichian Mektrakarn Not exceeding 42,700 units Not exceeding 6.28% 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  2 นางสุวิมล แก้วคูณ  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mrs. Suwimol Kaewkoon Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  3 นายพงษ์อมร น่ิมพูลสวัสดิ์ ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mr. Pong-amorn Nimpoonsawat Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 

   เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
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   กรรมการ/พนักงาน        
Directors/Employees 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร  
No. of the Warrants allocated 

คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ) 
% of the Warrants 

  4 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Ms. Somchai Lertsutiwong Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  5 นางวิลาสินี พุทธิการันต์  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mrs. Vilasinee Puddhikarant Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  6 นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mr. Kriengsak Wanichnatee Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  7 นายวลัญช์ นรเศรษฐภักดิ์  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mr. Walan Norasetpakdi Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  8 นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mr. Weerawat Kiattipongthaworn Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  9 นายอิศระ เดชะไกศยะ  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Ms. Issara Dejakaisaya Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  

วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Item No. 14 Other business (if any) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

(5) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉันทะ         
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting. 

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี 

 สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 

 
ลงนาม/Signed          ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
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( ) 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
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หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ  

หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of 
shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ระบไุว้ในข้อ (2)  โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ระบไุว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณี
ผู้ รับมอบฉันทะตามแบบ ค. 
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the 
shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉั นทะ                 
ตามแบบ 
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 

4. กรณีหากมีข้อก าหนดหรือข้อบงัคบัใดก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เชน่ กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย
ในกิจการเร่ืองใดที่ได้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (5) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has 
interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying 
in Clause (5). 

5. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.  

6. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดงัต่อไปนี ้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 8) 
The shareholder may appoint only one Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follows: (details of 
directors as shown in the Attachment 8) 
 

(1) นายอวิรุทธ์ วงศ์พทุธพิทกัษ์ หรือ / Mr. Aviruth Wongbuddhapitak; or  
(2) นายสรุศกัดิ์ วาจาสิทธ์ิ หรือ / Mr. Surasak Vajasit 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Advanced Info Service Public Company Limited. 

 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัพธุที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา แก
รนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ สถานที่อื่นด้วย 

For the 2014 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Wednesday 26 March 2014 at 14.00 hours, at Vibhavadee 
Ballroom, lobby level, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, No.1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เร่ือง            
Item  Re :  

 
 ชือ่กรรมการ    

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้มอบฉันทะ/ Grantor 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)            
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Proxy (Form C) 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          เขียนที่      
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 
 

 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาต ิ     

I/We          nationality 
อยูบ้่านเลขที ่             
Address           

 
 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (บริษัท)  

being a shareholder of  Advanced Info Service Public Company Limited (The Company) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to   votes as follows: 
 หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to      votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
      preference share   shares  and have the right to vote equal to     votes 

 
 
(3) ขอมอบฉันทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมลูตามหมายเหตขุ้อ 7) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, 
please refer to details in Remark No.7) 

 
 

1.  ชื่อ     อาย ุ      ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

2.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

3.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code      

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ในวนัพธุที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) 

on Wednesday 26 March 2014 at 14.00 hours at Vibhavadee Ballroom, Lobby level, Centara Grand Central Plaza Ladprao Bangkok, No.1695 
Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

  (ก) มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  (a)   To grant equally all of the number if shares held by me/our and have the rights to vote. 
  (ข) ขอมอบฉันทะบางสว่น คือ 
  (b)   To grant a part of 
   หุ้นสามญั ………………………......... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้……………………… เสียง 
  ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes 
   หุ้นบริุมสิทธิ ………………………......... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้……………………… เสียง 
  preference share shares and have the rights to vote equal to votes 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด…………………………… เสียง  
  Total rights to vote equal to………………………………………votes  
(5)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
Item No. 1 Matters to be informed 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 
Item No. 2 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2013, held on 27 March 2013 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง………………..เสียง 
  Approve                       votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
  

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2556 
Item No. 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2013 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2556 
Item No. 4 To approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the year ended 

31 December 2013 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง………………..เสียง 
  Approve                            votes Disapprove                             votes Abstain                         votes 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิปันผล 
Item No. 5 To approve appropriation of the net profit for the dividend payments 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง………………..เสียง 
  Approve                            votes Disapprove                             votes Abstain                         votes 
  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2557 
Item No. 6 To approve the appointment of the Company’s external auditors and fix their remuneration for 2014 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                       votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
     

วาระที่ 7 พิจารณาอนมุติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2557  
Item No. 7 To approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2014 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   Approve the appointment of all directors: 
   เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                       votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
   เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   Approve the appointment of certain directors as follows: 
  1 นายสมประสงค์ บุญยะชัย 
   Mr. Somprasong Boonyachai 

   เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                            votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
  2 นายอึง้ ชิง-วาห์ 
   Mr. Ng Ching-Wah 

   เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                            votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
  3 นางทศันีย์ มโนรถ 
   Mrs. Tassanee Manorot 

   เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                            votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 
Item No. 8 To approve the appointment of director to replace the resigned director 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย                    งดออกเสียง 
    Approve                         Disapprove                      Abstain 
     
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

Item No. 9 To approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2014 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง………………..เสียง 
  Approve                       votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติหนังสือก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะครอบง ากิจการ 
Item No. 10 To approve a letter to conform with the prohibitive characters in connection with foreign dominance 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง………………..เสียง 
  Approve                       votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ 

บริษัทย่อย จ านวนไม่เกิน 680,000 หน่วย 
Item No. 11 To approve the issuance and offering of warrants not exceeding 680,000 units (the “Warrants”) to the directors and  

employees of the Company and its subsidiaries to purchase the Company’s ordinary shares  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง………………..เสียง 
  Approve                       votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
  

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

Item No. 12 To approve the issuance and allotment of not more than 680,000 new ordinary shares at a par value of one (1) Baht  
each to be reserved for the exercise of the Warrants 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง………………..เสียง 
  Approve                       votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีสิทธิจะได้รับ 
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ 

Item No. 13 To approve the allocation of the Warrants exceeding five (5) per cent of the Warrants issued to eligible directors and 
employees of the Company and its subsidiaries 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   อนมุตัิการจดัสรรเป็นรายบคุคล ดงันี ้
   Approve the allocation of warrants to each person listed follows: 

 
   กรรมการ/พนักงาน        

Directors/Employees 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร  
No. of the Warrants allocated 

คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ) 
% of the Warrants 

  1 นายวิเชียร เมฆตระการ   ไม่เกิน 42,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 6.28 

   Mr. Wichian Mektrakarn Not exceeding 42,700 units Not exceeding 6.28% 

   เห็นด้วย………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………………เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
  Approve                votes  Disapprove                         votes  Abstain                   votes 
  2 นางสุวิมล แก้วคูณ  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mrs. Suwimol Kaewkoon Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 

   เห็นด้วย………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………………เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
  Approve                votes  Disapprove                         votes  Abstain                   votes 
  3 นายพงษ์อมร น่ิมพูลสวัสดิ์ ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mr. Pong-amorn Nimpoonsawat Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 

   เห็นด้วย………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………………เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
  Approve                votes  Disapprove                         votes  Abstain                   votes 
  4 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Ms. Somchai Lertsutiwong Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 

   เห็นด้วย………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………………เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
  Approve                votes  Disapprove                         votes  Abstain                   votes 
  5 นางวิลาสินี พุทธิการันต์  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mrs. Vilasinee Puddhikarant Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง ............เสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain                   votes 
  6 นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mr. Kriengsak Wanichnatee Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง ............เสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain                   votes 
  7 นายวลัญช์ นรเศรษฐภักดิ์  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mr. Walan Norasetpakdi Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 

   เห็นด้วย………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………………เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
  Approve                votes  Disapprove                         votes  Abstain                   votes 
  8 นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Mr. Weerawat Kiattipongthaworn Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 

   เห็นด้วย………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………………เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
  Approve                votes  Disapprove                         votes  Abstain                   votes 
  9 นายอิศระ เดชะไกศยะ  ไม่เกิน 37,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.54 
   Ms. Issara Dejakaisaya Not exceeding 37,700 units Not exceeding 5.54% 

   เห็นด้วย………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………………เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
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  Approve                votes  Disapprove                         votes  Abstain                   votes 
       
วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Item No. 14 Other business (if any) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย……………………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง………………..เสียง 
  Approve                       votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 

(6) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉันทะ         
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting. 

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี 
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 

 
ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
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หมายเหตุ / Remark 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy Form is only used by foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Evidences showing with Proxy Form are 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผุ้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to operate the custodian business. 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of 
shares to many proxies for splitting votes. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ
ตามแบบ 
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 

5. กรณีหากมีข้อก าหนดหรือข้อบงัคบัใดก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เชน่ กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียใน
กิจการเร่ืองใดที่ได้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (6) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has 
interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying 
in Clause (6). 

6. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้การรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.  

7. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น  
(รายละเอียดประวตัิกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 8) 
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as 
shown in the Attachment 8) 
 

(1) นายอวิรุทธ์ วงศ์พทุธพิทกัษ์ หรือ / Mr. Aviruth Wongbuddhapitak; or  
(2) นางทศันีย์ มโนรถ หรือ / Mrs. Tasanee Manorot 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Advanced Info Service Public Company Limited. 

 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัพธุที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา แก
รนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ สถานที่อื่นด้วย 

For the 2014 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Wednesday 26 March 2014 at 14.00 hours, at Vibhavadee 
Ballroom, lobby level, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, No.1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย………….เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………เสียง  งดออกเสียง……………….เสียง 
Approve             votes Disapprove               votes Abstain                            votes 
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วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  
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วาระที่     เร่ือง            
Item  Re :  

 
 ชื่อกรรมการ    

     เห็นด้วย…………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 
Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 

 ชื่อกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 

 ชื่อกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 

 ชื่อกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 

 ชื่อกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้มอบฉันทะ/ Grantor 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 



 

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ใน

นโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัท  ซึง่สอดคล้องและเข้มงวดกวา่หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กลา่วคือ 

 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่

อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ส าหรับกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับการแตง่ตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือมีอ านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว 
ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามี
ภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป 
แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

4. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส          
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

5. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็น           
ผู้ ถือหุ้นมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย           
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลังวันที่                   
1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
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7.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง และ          
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการวิชาชีพนัน้ด้วย ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการ
แตง่ตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้  

8.    ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มี
นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9.   ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน                
ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

บริษัทอาจแตง่ตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมลูคา่ตามข้อ 3. หรือข้อ 7 ข้างต้น
เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมดัระวงั และมีความเห็นว่าการแต่งตั ง้บคุคลดงักล่าว ไม่มี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นใน
วาระแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคง หรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ - สกุล นายอวิรุทธ์  วงศ์พุทธพิทักษ์ 
อายุ (ปี) 66 

ที่อยู่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการการพฒันา 

ความเป็นผู้น า และก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร DCP : Director Certification Program รุ่น 8/2544 
บทบาทคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายคา่ตอบแทน 

ประสบการณ์ท างาน 2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

 2551 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา ส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ 

 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ   
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. ไทยพลาสติกและเคมภีณัฑ์ 

   กรรมการ  บจ. ทนุลดาวลัย์ 

   กรรมการ  บจ. วงัสินทรัพย์ 

 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เทเวศประกนัภยั 

 2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บมจ. ธนาคารทหารไทย  

 2550 -  2552 ประธานกรรมการ บจ. หินออ่น 

 2549 - 2552 ผู้ทรงคณุวฒิุ คณะกรรมการกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

  ผู้ทรงคณุวฒิุ คณะอนกุรรมการจดัการลงทนุ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 2548 - 2551 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ 

 2544 - 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไอทีวนั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา               - ไมมี่ -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                      - ไมมี่ -  

การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                      - ไมมี่ -  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน หนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมมี่ - 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ - สกุล นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธ์ิ 
อายุ (ปี) 61  
ที่อยู่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
และกรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา เนติบณัฑิต ส านกัลินคอล์น อินน์  ประเทศองักฤษ 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 29/2547 
ประสบการณ์ท างาน 2551 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2549 - 2550 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
 2548 - ปัจจบุนั ผู้บริหาร บจ.ฮนัตนั แอนด์ วลิเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) 
 2550 - 2551 กรรมการสรรหา  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2540 - 2551 กรรมการ 
  บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                    - ไมมี่ -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                         - ไมมี่ -  
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                - ไมมี่ - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมมี่ - 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1. การปิดสมุดทะเบียน 
ข้อ 15. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ก็ได้ 

โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วนั 
ก่อนวนัปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 
 
2. วิธีการเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดับลงมา  เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนั  เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธานเป็น   ผู้ออกเสียง          
ชีข้าด 

 
3. การเรียกการประชุม 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุด แต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อ             

ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 
คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั แต่ต้องระบเุหตุผลและวตัถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีค้ณะกรรมการจะต้องจดัการประชุมภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่  วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิม พ์                     
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
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4. องค์ประชุม 
ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 

คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่  และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่าจะต้องครบ               
องค์ประชมุ 

 
5.  การมอบฉันทะ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและ            
ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และ
เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 
6. คะแนนเสียง 

ข้อ 34. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียง

เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ           

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง.  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบงัคบับริษัท 
จ. การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
ฉ. การควบหรือเลกิบริษัท  



 

 

คําชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุน 
ที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 
เนื่องดวยบริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 7 ในวันที่  26  มีนาคม  2557  เวลา  

14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อใหการ
ประชุม ผูถือหนุของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนด
ใหมีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุ้นหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อให 
ผูถือหุน้ยึดถือปฏิบัติตอไป บริษัทจึงขอชี้แจงใหผูถือหนุทราบ ดังนี้ 
 
1. หนังสือมอบฉันทะ 
เนื่องดวยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดมีประกาศ เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหแกผูถอืหนุเพื่อใหผูถือหนุท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดด
วยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูออกเสียง
ลงคะแนนแทน ดังนี ้
1.1 บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่ตองการมอบฉันทะไวชัดเจน 
และตายตัวใหแกผูถือหนุมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
1.2 ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคที่จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป             
ที่ง่ายไมซับซอน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กําหนดไวเฉพาะ กรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และ             
แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถือหุน  สามารถ Download แบบ
หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกลาวไดจาก http://investor.ais.co.th และโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุม ผูถือหนุดวย 
ทั้งนี ้ผูถือหนุสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหน่ึงแบบใดเทานั้น  เวนแตผูถือหุน้
ที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล หุน สามารถใช
หนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงก็ได้ 
 
2. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน               
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุลใหยื่นหลักฐาน
ประกอบดวย ทั้งนี้ โปรดนําหนังสือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode 
ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหนุดวย 
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2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงซึ่งได กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ 
และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผมูอบฉันทะ และผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง ทั้งนี ้ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียน 
ในกรณีท่ี ผูถือหนุมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหนุดวย 
นิติบุคคล 
1. กรณีผูแทนของผถูือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ 
และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทน             
นิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหนุ 
2. กรณีผูถือหนุมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูแทน         
นิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน             
นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหนุ 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ ณ    จุดลงทะเบียน          
ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุน้ด้วย 
3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน             
ผูรับฝากและดูแลหุน 
3.1 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศมอบให เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน ตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีเพิม่เติม 
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให เปนผูดําเนินการ          

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
- หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 

Custodian ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. 
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โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมี    
ตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และให         
ผูถือหนุหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

 
3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา      
12.00 น. เปนตนไป ของวันที่  26  มีนาคม  2557  ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุ้น         
ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
 
4.  หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 

วาระทั่วไป 
1. การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออก

เสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไมสามารถแบงการ 
ออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะวาระใด ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ       
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

2.2 หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือมอบ
ฉันทะหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามที่เห็นสมควร 

 
วาระเลือกตั้งกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 
1. ผูถือหนุหรือผูรับมอบฉันทะคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถือ 
2. ผูถือหนุหรือผูรับมอบฉันทะแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงให
แกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน    ผูออกเสียงชี้ขาด 
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5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ประธานท่ีประชุมหรือเจาหนาที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบ ซึ่งเปนการใชวิธีการ
นับคะแนนเสียงแบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้ 
1. ประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหนุพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหน่ึง (เวนแตเปนการออกเสียงของคสัโตเดียนที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนด
ใหแบงแยกคะแนนเสียงได  
2. เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใน        
แตละวาระ ที่ไดทําเครื่องหมายไวในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม
โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงดังกลาว ไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุมสวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระน้ันๆ 
 
6. การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 
เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงแตละวาระดวยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือ            
ผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดทําเครื่องหมายไว และจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุม
ทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 26 มีนาคม 2557 
 

ผู้ ถือหุ้น 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 12.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 12.00 น.) 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 แสดงบตัรประจ าตวั 

 แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่มี Barcode 

 แสดงบตัรประจ าตวั 
 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ซึง่มี Barcode 
 แสดงส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบ

ฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง 
 

ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ 
(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสยีงใน
วาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้าน
หรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

มาด้วยตนเอง 

* กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชมุ 

บริษัทลงทะเบียนการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

:7j’iy[iv’legok5^d9hv’ 

บริษัทจดัให้มี Inspector ซึง่เป็นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อท า
หน้าที่ดแูลและตรวจสอบการนบั
คะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น
เพื่อให้การประชมุผู้ถือหุ้นเป็นไป
อยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย

และข้อบงัคบับริษัท 



การส่งค าถามเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสง่ค าถามเก่ียวกับการ

ประชมุ ผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามมายังบริษัทได้
ตามช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

1. หุ้นซึง่เสนอค าถาม กรุณาให้ข้อมลูของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

- ช่ือ ที่อยู ่โทรศพัท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้าม)ี ท่ีบริษัทสามารถตดิตอ่ได้ 

- ค าถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมลูประกอบ (ถ้ามี) 

2. ช่องทางในการสง่ค าถาม 

- โทรสารหมายเลข 0 2299 5108 

- ทางอีเมล์ companysecretary@ais.co.th 

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับค าถาม 

บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้ นส่งค าถามเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ตัง้แต่บัดนี ้และขอให้ส่งถึงบริษัท

ลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 10 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น จึงขอให้สง่ค าถามก่อนวนัท่ี  15  มีนาคม  2557 

4. เลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค าถาม และสง่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณา และจะตอบค าถาม

เหลา่นัน้ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
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แผนที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 

 

ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ลอบบี ้โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 0 2541 1234 โทรสาร 0 2541 1089  
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