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ทะเบียนเลขที ่0107535000265 

(เดิม บมจ. 59) 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

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

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 

เอกสารแนบที่ 

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2557 (ส าหรับวาระที ่2) 
2. รายงานประจ าปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2557 รวมถึงนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล และข้อมลูการจ่ายเงินปันผล (ส าหรับวาระท่ี 3, 4, 5, 7และ 9 ) 
3. รายงานพฒันาความยัง่ยืน ปี 2557 (บนัทกึอยูใ่นแผน่ซีดีรอมเดียวกบัรายงานประจ าปี) 
4. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี (ส าหรับวาระท่ี 6) 
5. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการ ซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ และ

ของกรรมการซึง่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ใหมแ่ทนต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งลง (ส าหรับวาระท่ี 7) 
6. หนงัสอืก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะครอบง ากิจการ (ส าหรับวาระท่ี 10) 
7. (ก) สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้ นรองรับของบริษัท   

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) จ านวนไมเ่กิน 872,200 หนว่ย ให้แก่พนกังานของบริษัท และ/
หรือบริษัทยอ่ย (ส าหรับวาระท่ี 11) 

(ข) แบบรายงานการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ (ส าหรับวาระท่ี 12 ) 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน (ส าหรับวาระท่ี 13) 

8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน)  
สว่นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุต่างประเทศที่
แตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ผู้ ถือหุ้นสามารถ download ได้
จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://investor.ais.co.th   

9. นิยามกรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
10. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. ค าชีแ้จงเร่ืองเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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12. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
13. ขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
14. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงที่ตัง้สถานที่ประชมุ: โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัองัคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม 
ชัน้ล็อบบี  ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตกุารณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ 

(ถ้ามี) ของบริษัท ตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาอนมุตัิ และจะไม่มีการลงมติ
ใดๆ ในวาระนี ้

 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2557  โดย
ได้มีการจดัท ารายงานการประชมุและจดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://investor.ais.co.th) และได้จดัสง่ให้กระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557  เมื่อวนัที่        
26 มีนาคม 2557  ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้องให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2557 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2557 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2557 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2557 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี
หวัข้อ ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจ าปี 2557 หนา้ 182 

  การลงมติ   วาระนีไ้มม่ีการลงมตจิากผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 

http://investor.ais.co.th/
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2557 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทที่
ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปี
ของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี หวัข้อ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หน้า 85 โดยงบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายเจริญ  
ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4068 ผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่งสงักัดบริษัท เคพีเอ็มจี  ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน
ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557  ที่ผ่านมา สามารถสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้ 

 
ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 

       หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2557 2556 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สนิทรัพย์รวม 126,351 112,026 14,325 12.79 
หนีส้นิรวม 79,486 66,133 13,353 20.19 
รายได้รวม 149,329 150,578 (1,249) 0.83 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท  

36,033 36,274 (241) 0.67 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 12.12 12.20 (0.08) 0.66 
 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 เป็นเงนิปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีตาม
งบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด และแผนการลงทนุ รวมถึงความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่เกิน            
ก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยในปี 2557 ผลประกอบการของบริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน 
36,003 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12 บาท รวมเป็นเงินปันผล
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ทัง้หมดประมาณ 35,677.14 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 6.04 บาท ในการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 2 กันยายน 2557 คงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2557 อีกในอตัราหุ้นละ 
5.96 บาท การจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น   

วันก าหนดสิทธิรับเงนิปันผล และวันจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทก าหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 31 
มีนาคม 2558 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2558  

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมา 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น               
ทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า       
ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน ซึง่บริษัทส ารองไว้ครบถ้วนแล้ว  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
เพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี หวัข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล หนา้ 9 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556  

1. ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (บาท) 36,033,165,556 36,274,127,624 

2. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 12.00 12.15 
2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) 6.04 6.40 
2.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุ้น) 5.96 5.75 
2.3 เงินปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น) - - 

3. จ านวนหุ้นท่ีจ่าย (หุ้น) 2,973,095,330 2,973,095,330 

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ (บาท) 35,677,143,960 36,123,108,259.50 

5. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 99.01% 99.58% 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2557 ในอตัราหุ้นละ12.00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ส าหรับปี 2557 ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 6.04 บาท คงเหลอืเงินปันผลส าหรับปี 2557 ที่ขออนมุตัิจ่ายอีกในอตัรา
หุ้นละ 5.96 บาท   

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 6          พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัท 
นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมุนเวียน
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ผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จาก
การหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แต่งตัง้
บริษัท  เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2558 โดยการแต่งตัง้นี ้
เป็นรอบปีบญัชีที่ 8 ติดตอ่กนั จากรอบปีบญัชี 2551-2558  เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์
ในระดบัแนวหน้า มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม มีอตัราค่าสอบบญัชีที่
เหมาะสม ประกอบกับจากการพิจารณาผลงานในปี 2557 ที่ผ่านมาพบว่า มีความน่าเช่ือถือและเป็นที่น่าพอใจ 
สง่ผลให้ค่าตอบแทนที่ผู้สอบบญัชีได้รับตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 มีความเหมาะสมจึง
เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2558 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

1.นายวินิจ ศิลามงคล                 3378 5 (2551-2555) 

2.นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ     3731 - 

3.นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ               4068 1 (2557) 

4.นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ                 4323 - 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ข้อมลูเก่ียวกบั
ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

โดยค่าสอบบญัชีที่เสนอส าหรับปี 2558 จ านวนเงิน 2,500,000 บาท ลดลงจากปี 2557 เป็นเงิน 735,000 บาท 
ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)  ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ 
ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2558 โดยรายช่ือผู้ สอบบัญชีตามที่ เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ   กับ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 
2558 ตามรายละเอียดข้างต้น และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ  

 
ค่าสอบบัญชีและคา่บรกิารอืน่ๆ ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบริษัท 

2,500,000 บาท 3,235,000 บาท 

คา่บริการอื่นๆ - 170,000 บาท 
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นอกจากนี ้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย  สอบบญัชี จ ากัด 
ได้รับการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อย ส าหรับปี 2558 ด้วย  โดยมีค่าสอบบญัชี และ          
ค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 6,730,000 บาท เพิ่มขึน้ 605,000 บาท ซึ่งไม่รวม
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท แอดวานซ์  
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (AWN) ที่มีปริมาณรายการเพิ่มขึน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ปี 2558 ปี 2557 
คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบริษัทยอ่ย  6,730,000 บาท 6,125,000 บาท 

คา่บริการอื่นๆ - - 
   

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึน้จริงในปี 2557 ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี หนา้ 191 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่ งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2558  

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้นีม้ีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
จ านวน 4 คน ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 
1. นายอวิรุทธ์ วงศ์พทุธพิทกัษ์ - กรรมการอิสระ 
2. นายแอเลน ลวิ ยง เคยีง - กรรมการ 
3. นายสมชยั เลศิสทุธิวงค์ - กรรมการ 
4.   นายนฤาชา จิตตรีขนัธ์ - กรรมการ 

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่เดือน
ตลุาคม - ธนัวาคม 2557 ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  ซึ่งไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และ
ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการ  
ชดุยอ่ยเป็นรายบคุคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 2 คน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาตาม
เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี หวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ หน้า 56 ) ได้แก่  
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1. นายแอเลน ลวิ ยง เคียง 

2. นายสมชยั เลศิสทุธิวงค์ 

ส าหรับ นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทกัษ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกคนหนึ่งนัน้ ไม่ประสง ค์จะรับต าแหน่ง
กรรมการในวาระต่อไป  คณะกรรมการสรรหาและและก ากับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาสรรหากรรมการจาก
ทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ และพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอช่ือนายเย็ก บนุ เซ็ง เป็นกรรมการอิสระ
แทนนายอวิรุทธ์ วงศ์พทุธพิทกัษ์ เนื่องจากมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่เก่ียวข้อง และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทได้  

นอกจากนี ้นายนฤาชา จิตตรีขนัธ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกคนหนึ่ง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัท มีผลตัง้แต่วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2558 ซึ่งการแต่งตัง้กรรมการใหม่จะได้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาในวาระถดัไป 

รายละเอียดเก่ียวกับอายุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และประวัติ               
การเข้าประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่
ครบรอบออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก ากบัดแูลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 2 คน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้นายเย็ก บุน 
เซ็ง เป็นกรรมการอิสระแทนนายอวิรุทธ์ วงศ์พทุธพิทกัษ์ ตามรายละเอียดข้างต้น   

โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งทัง้ 2 คน และผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็น 
ผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง  

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ด้วยนายนฤาชา จิตตรีขนัธ์ กรรมการผู้ซึง่จะพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอีกทา่นหนึง่ 
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2558 ในกรณีปกติ คณะกรรมการสรรหา
และก ากบัดแูลกิจการจะพิจารณาสรรหาบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ
แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท แทนที่กรรมการที่ลาออก ตามความในมาตรา 75 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระในการด ารงต าแหน่งกรรมการของนายนฤาชา จิตตรีขนัธ์ เหลือน้อย
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กว่า 2 เดือนนบัวนัที่การลาออกของท่านมีผลบงัคบั การแต่งตัง้กรรมการใหม่แทน นายนฤาชา จิตตรีขนัธ์ 
กรรมการท่ีลาออกจึงต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ                
ได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นางปรียา ด่านชัยวิจิตร 
เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งลง 
รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้
กรรมการแทนต าแหนง่กรรมการที่วา่งลงตามรายละเอียดข้างต้น   

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง  

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ก าหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าที่จากบริษัท ซึง่คา่ตอบแทน ได้แก่ คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม  เบีย้เลีย้ง  
และโบนสั 

ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพฒันาความเป็น
ผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผลประกอบการของ
บริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านบาท) 
ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และโบนสั โดยเพิ่มขึน้ 3,000,000 บาท จาก 
ปี 2557 แต่ยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม
กรรมการ และโบนสั ดงันี ้
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นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2558  

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ (บาท) ปี 2558 

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 
คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ 300,000 x  

กรรมการ 75,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  

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

 
หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนกังานของบริษัท  ของบริษัทย่อย หรือของผู้ ถือหุ้น ไม่มี

สทิธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชดุยอ่ย 
2) ประธานกรรมการไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน หรือเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการชุด

ยอ่ย หากได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ย 
3) กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบตัิงานให้บริษัทในอตัรา

เดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ดงัที่เสนอ 

อนึง่ ในปี 2557 ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจ านวน 24,941,454 บาท (ยี่สิบ
สีล้่านเก้าแสนสีห่มื่นหนึง่พนัสีร้่อยห้าสบิสี่บาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ของบริษัท ซึง่ได้
จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 หวัข้อรายงานการก ากับดูแลกิจการ 
(หน้า 56) 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติหนังสือก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะครอบง ากิจการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัท ในฐานะที่เป็นผู้ ได้รับอนุญาตตามสัญญาร่วมการงานฯ กับ 
บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) จึงมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ
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กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.)  เร่ือง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ
โดยคนต่างด้าว  ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่  23 กรกฎาคม 2555  
โดยจะต้องมีการก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว ดงัรายละเอียด 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  และขออนมุตัิที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ก่อนน าเสนอกรรมการผู้มีอ านาจ   
ลงนามผกูพนับริษัทลงนาม เพื่อยื่นตอ่ กสทช. ตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาหนงัสือดงักลา่วโดยหารือกบัท่ีปรึกษากฎหมาย 
ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทแล้ว เห็นวา่ เพื่อให้เป็นไปตามทีก่ฎหมาย และประกาศ กสทช. ก าหนดขึน้                 
จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่พนักงานของ

บริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2558 จ านวนไม่เกิน 872,200 หน่วย 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานของบริษัท
และบริษัทยอ่ย และเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่มีคณุค่าต่อบริษัทให้ท างานกบัองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและบริษัทยอ่ยเพื่อการเตบิโตที่ยัง่ยืนในระยะยาว โดยเป็นการให้ผลประโยชน์
ตอบแทนโดยมุ่งผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบริษัท ผู้ ถือหุ้นและพนกังาน และส าหรับปี 2558 นี ้ถือเป็นปีที่ 3 
หลงัจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่
พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยครัง้แรกในปี 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาโครงการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทในครัง้นีแ้ล้ว เห็นชอบให้น าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 อนมุตัิการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อจดัสรรให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย เป็นปีที่ 3 จ านวนไม่เกิน 
872,200 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอตัราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 
หุ้นสามญั ในราคาใช้สิทธิ 249.938 บาท ต่อหุ้น (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้มีรายละเอียดโครงการและข้อก าหนดสิทธิ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 7 (ก)  

 โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคล
ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธินี ้ตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 
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การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง คดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 872,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล สบืเนื่องจากการท่ีบริษัทจะได้มีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาใน 
วาระท่ี 11 ข้างต้น บริษัทจึงต้องด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไมเ่กิน 872,200 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1  
บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ออกและเสนอขายแก่พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้น าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 อนุมัติ
การจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 872,200 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดซึ่งยงัคง
เหลอือยูท่ี่บริษัทยงัมิได้มีการเสนอขายจ านวน 2,024,364,470 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครัง้นี  ้โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 (ข) 

 ทัง้นี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรในการจดัสรรหุ้นดงักลา่ว ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเข้า
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละราย 
ที่มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ 

  ดงัมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 
 พนักงาน จ านวนใบส าคัญ

แสดงสทิธิที่ได้รับ 
การจัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน 
ที่ออกและเสนอขาย 

1. นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 100,000 หนว่ย ร้อยละ 11.47 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีท่ีผ่านมา จ านวนครัง้ของการประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมวินิเคชัน่ส์ จ ากดั  

2. บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ ์ซพัพลาย จ ากดั 

3. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากดั 

4. บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากดั  
5. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากดั  

5 

3 

3 

1 

3 

5 

3 

3 

1 
3 
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 พนักงาน จ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่ได้รับ 
การจัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน 
ที่ออกและเสนอขาย 

2. นางสุวิมล  แก้วคูณ 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพฒันาองค์กร และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 60,000 หนว่ย ร้อยละ 6.88 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีท่ีผ่านมา จ านวนครัง้ของการประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากดั  3 3 

3. นายพงษ์อมร  น่ิมพูลสวัสดิ์ 
 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 60,000 หนว่ย ร้อยละ 6.88 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีท่ีผ่านมา จ านวนครัง้ของการประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมวินิเคชัน่ส์ จ ากดั 

2. บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ ์ซพัพลาย จ ากดั 

3. บริษัท แอดวานซ์ คอนแทค เซน็เตอร์ จ ากดั 

4. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากดั  
5. บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากดั 

6. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากดั 

7. บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากดั 

5 

3 

2 

3 

1 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

1 

3 

3 

4. นางวิลาสินี  พุทธิการันต์ 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านลกูค้าและบริการ และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 60,000 หนว่ย ร้อยละ 6.88 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีท่ีผ่านมา จ านวนครัง้ของการประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

 
1. บริษัท แอดวานซ์ คอนแทค เซน็เตอร์ จ ากดั (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการวนัท่ี 28  

มกราคม 2557) 2 1 

5. นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นท ี
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี  

ไมเ่กิน 60,000 หนว่ย ร้อยละ 6.88 

6. นายวลัญช์  นรเศรษฐ์ภกัดิ์ 
รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สายงานปฏิบตัิการด้านบริการ และกรรมการ
บริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 55,600 หนว่ย ร้อยละ 6.37 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีท่ีผ่านมา จ านวนครัง้ของการประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

 
1. บริษัท แฟกซ ์ไลท์ จ ากดั 10 10 

7. นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร 
รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สายงานปฏิบตัิการ และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 55,600 หนว่ย ร้อยละ 6.37 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีท่ีผ่านมา จ านวนครัง้ของการประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท ดจิิตอล โฟน จ ากดั  
2. บริษัท แฟกซ ์ไลท์ จ ากดั 

3. บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากดั 

5 

10 

3 

5 

10 

3 
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 พนักงาน จ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่ได้รับ 
การจัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน 
ที่ออกและเสนอขาย 

8. นายอิศระ  เดชะไกศยะ 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพฒันาโซลชูัน่ส์ และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 55,600 หนว่ย ร้อยละ 6.37 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีท่ีผ่านมา จ านวนครัง้ของการประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท ไมโม่เทค จ ากดั  3 3 

9. นางบุษยา สถริพิพัฒน์กุล 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า 

ไมเ่กิน 55,600 หนว่ย ร้อยละ 6.37 

10. นายปรัธนา ลีลพนัง 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานการตลาดและกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 55,600 หนว่ย ร้อยละ 6.37 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีท่ีผ่านมา จ านวนครัง้ของการประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท ไมโม่เทค จ ากดั  3 3 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัทและตอบแทนความ
มุง่มัน่ทุม่เทในการท างานท่ีช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กบักลุม่บริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน  มีความเห็นชอบให้น าเสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัให้แก่พนักงานดังกล่าว 
เนื่องจากทา่นเหลา่นีเ้ป็นบคุลากรผู้มีประสบการณ์ความรู้ความช านาญในธุรกิจและมีภาวะความเป็นผู้น าอนั
เป็นที่ยอมรับทัง้กับบุคลากรในบริษัทและสงัคมภายนอก ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างความ
มัน่คงและความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจที่ผา่นมาของบริษัทแล้ว ยงัเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคญัต่อการน าพา
บริษัทไปในระดับที่สูงขึน้ในอนาคต รวมทัง้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้น ารุ่นต่อๆ ไป ที่จะน าพากลุ่มบริษัทให้
เจริญก้าวหน้าและพฒันาถาวรสบืตอ่ไปด้วย โดยมีรายละเอียดและเหตผุลประกอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 
(ค) 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยใน  
แต่ละราย ที่มีสิทธิจะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ โดยมีรายละเอียดและ
เหตผุลประกอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7(ค) 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแก่พนักงานดังกล่าวเป็น
รายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุคดัค้านมติดงักลา่ว 
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วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม และ /หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยจะไมม่ีการ
น าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ทัง้นี  ้ บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 ในวันที่                 
19 กมุภาพนัธ์ 2558  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี  20 กมุภาพนัธ์ 2558 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นีโ้ดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 
ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) หรือท่านผู้ ถือหุ้ นสามารถ 
Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน 
(custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://investor.ais.co.th โดยเลือกใช้แบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ตามที่ระบไุว้เทา่นัน้  

ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคือ นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย หรือ นางทัศนีย์ 
มโนรถ หรือ นายสรุศกัดิ์ วาจาสิทธ์ิ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 
โดยมีข้อมลูกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 9) ซึ่งแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุม ในครัง้นี ้
ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 โดยสง่มาที่  

ส านกัเลขานกุารบริษัท 
414 อาคารอินทชั ทาวเวอร์ ชัน้ 28   
ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายวิทิต ลนีตุพงษ์) 
ประธานกรรมการ 

                 โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษัท 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 
หมายเหต:ุ - ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 และเอกสารประกอบการประชมุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตัง้แต่วนัท่ี 20 

กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ี http://investor.ais.co.th หวัข้อ “นกัลงทนุ/ข่าวสารและกิจกรรม/การประชมุผู้ ถือหุ้น” และสามารถส่งค าถามเก่ียวกับระเบียบวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ลว่งหน้าได้ตามรายละเอียดขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 13 

 

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












































































 
ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด) 
ช่ือ - สกุล นายวนิิจ ศลิามงคล 
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 
ระยะเวลาการท างาน 34 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 

   Lead Partner 
     บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

Partner In-charge-Risk Management 
     บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

คุณสมบัตทิางด้านวชิาชีพ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ / ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

   ทนายความ 

   สมาชิกสภาทนายความ 

   สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 

   คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ประวัตกิารศกึษา     ปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นด้านบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.ม) 

   ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ) 

   ปริญญาตรีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (น.บ) 

   Management/Professional programs/courses- Arthur Andersen and KPMG 

   Advanced Senior Executive Program, Co-program-Sasin- Kellogg School of 
Management, North western University 

ประสบการณ์การท างาน    Lead Audit Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

   Country Risk Management Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

   ประกอบวชิาชีพด้านงานสอบบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจตัง้แตปี่ 2523

   ท างานกบั Arthur Andersen-Miami Office ในปี 2532-2533 
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ 
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่มี 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้ อีเมล์  :       winid@kpmg.co.th 
มือถือ  :      - 
โทรศพัท์  :  02 677 2144 
โทรสาร  :   02 677 2222 
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด) 
ช่ือ - สกุล นางสาวสมบรูณ์  ศภุศริิภิญโญ 
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 
ระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 31 ปี 
ต าแหน่ง Partner In Charge – Professional Practice Department 
คุณสมบัตทิางด้านวชิาชีพ 
 

   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก  
     ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ 
     ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
   สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 

   คณะอนกุรรมการการทดสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวชิาชีพบญัชีฯ 

   คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวชิาชีพบญัชีฯ 

    ประธานคณะอนกุรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบญัชี สภาวชิาชีพบญัชีฯ 

   คณะอนกุรรมการร่วมเพ่ือจดัท าแนวปฏิบตัิทางบญัชีของบริษัทในตลาดทนุ 

   Global IFRS Conversion Service Accreditation 
ประวัตกิารศกึษา    ปริญญาตรี ด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   ปริญญาโท ด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างาน    หุ้นส่วนส านกังาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2547 – ปัจจบุนั 

    หุ้นส่วนส านกังาน บริษัท เคพีเอ็มจี ออดทิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2537 – 2547 

    ผู้จดัการ บริษัท ส านกังาน เคพีเอ็มจี พีทมาร์วคิ สธีุ จ ากดั 
2533 – 2536 

    ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี ส านกังานสธีุ 
2526 - 2532 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ 
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่มี 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้ อีเมล์  :       somboon@kpmg.co.th 
มือถือ  :      081 869 9166 
โทรศพัท์  :  02 677 2105 
โทรสาร  :   02 677 2222 
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด) 
ช่ือ - สกุล นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ 
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 
ระยะเวลาการท างาน 28 ปี 
ต าแหน่ง Audit Partner 
คุณสมบัตทิางด้านวชิาชีพ    รองประธาน – คณะอนกุรรมการด้านการพฒันา 

วชิาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

   อนกุรรมการ – คณะบริหารทดสอบ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

   อนกุรรมการ – คณะอนกุรรมการด้านพฒันาและควบคมุดแูลและระบบควบคมุ 
คณุภาพของส านกังานสอบบญัชี สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

   ท่ีปรึกษาด้านการสอบบญัชีเก่ียวกบัวนิยัผู้สอบบญัชี ส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์

   ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์/ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

   ผู้บรรยายรับเชิญ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์

   ผู้บรรยายรับเชิญ การประชมุสมัมนาสมาพนัธ์นกับญัชีอาเซียน 

   ผู้บรรยายรับเชิญ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประวัตกิารศกึษา     ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   หลกัสตูรการพฒันาผู้บริหารระดบัสงูสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ประสบการณ์การท างาน หวัหน้าส านกังาน – บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไชย สอบบญัชี จ ากดั 

   ประกอบวชิาชีพตัง้แต่ปี 2531 
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ 
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่มี 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้ อีเมล์  :       charoen@kpmg.co.th 
มือถือ  :      081 920 8989 
โทรศพัท์  :  02 677 2162 
โทรสาร  :   02 677 2222 
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด) 
ช่ือ - สกุล นายวีระชยั  รัตนจรัสกลุ 
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 
ระยะเวลาการท างาน 28 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบญัชี 
คุณสมบัตทิางด้านวชิาชีพ    ประธานคณะอนกุรรมการด้านเทคนิคการสอบบญัชี 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

   คณะอนกุรรมการสอบสวน คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
      สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

   สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

   ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ประวัตกิารศกึษา     บญัชีบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   หลกัสตูร TLCA Executive Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ประสบการณ์การท างาน กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบญัชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

   ประกอบวชิาชีพตัง้แต่ปี 2530 
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ 
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่มี 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้ อีเมล์  :       veerachai@kpmg.co.th 
มือถือ  :      - 
โทรศพัท์  :  02 677 2000 ตอ่ 2103 / 2340 
โทรสาร  :   02 677 2222 
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด) 
ช่ือ - สกุล นายสพุจน์  สิงห์เสน่ห์ 
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 
ระยะเวลาการท างาน 42 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 

   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยตัง้แต ่พ.ศ. 2516 

ประธาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

   ท่ีปรึกษาด้านการพฒันาการปฏิบตังิานทางด้าน 
     วชิาชีพบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

คุณสมบัตทิางด้านวชิาชีพ    อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   วทิยากรให้กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   ท่ีปรึกษาโครงการ MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัตกิารศกึษา     ปริญญาตรีทางการบญัชี (เกียรตนิิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   ปริญญาโททางด้านการเงิน มหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐอเมริกา 

   บญัชีดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หน้าที่งานในปัจจุบัน    ประธานบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

   ท่ีปรึกษาด้านการพฒันาการปฏิบตังิานทางด้านวิชาชีพบญัชีของบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

   ประธานคณะกรรมการด้านวชิาชีพการสอบบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ฯ 

   คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตและบญัชีมหาบณัฑิต  
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

    ประธานอนกุรรมการเตรียมความพร้อมเร่ือง AEC สภาวชิาชีพบญัชี ฯ 

   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยตัง้แต ่พ.ศ. 2516 
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ 
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่มี 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้ อีเมล์  :       supot@kpmg.co.th 
มือถือ  :      081 373 4848 
โทรศพัท์  :  02 677 2111 
โทรสาร  :   02 677 2222 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล นายแอเลน ลิว ยง เคียง 
อายุ (ปี) 59 
ต าแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 

กรรมการการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน 
วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 20 มีนาคม 2549 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 9 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัท 

- ไมมี่ - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Science (Management),  
Massachusetts Institute of Technology, USA 

การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี่ - 

ประสบการณ์ท างาน 2557 - ปัจจบุนั Chief Executive Officer Consumer Australia and Chief Executive Officer Optus 
 2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2555 -2557 Chief Executive Officer Group Digital Life and Country Chief Officer (Singapore), 

Singapore Telecommunications Ltd. 
 2549 - 2555 Chief Executive Officer Singapore, Singapore Telecommunications Ltd 
 2549 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2548 – 2549  Managing Director – Consumer (Optus) 
 2544 – 2548 Managing Director – Mobile (Optus) 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แหง่            -Singapore Telecommunications Ltd. 

 กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน -ไมมี่ - 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือ
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัท อนัที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไมมี่ - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557  คณะกรรมการบริษัท  6/10 ครัง้  
 คณะกรรมการบริหาร 14/14 ครัง้  

  คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน 7/9 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1  ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -  ไมมี่ -  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไมมี่ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 



 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 
อายุ (ปี) 53 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน กรรมการบริหาร และ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 27 มิถนุายน 2557 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 0 ปี 9 เดือน 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัท 

0.0027% 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

หลกัสตูร DCP: Director Certification Program รุ่น 114/2552 
 

ประสบการณ์ท างาน มิย.–กค.2557 กรรมการ และหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

 2555–มิย.2557 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2550–2555 รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2547-2550 ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานธรุกิจบริการสื่อสารไร้สาย 

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมมี่- 
 กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน -ไมมี่ - 
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือ

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัท อนัที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไมมี่ - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557* 
 

 คณะกรรมการบริษัท  4/10 ครัง้   
 คณะกรรมการบริหาร 8/14 ครัง้   

  คณะกรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 2/4 ครัง้   
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  - ครัง้  

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -  ไมมี่ -  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสัมพันธ์ทางครอบ 
ครัวระหว่างผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ * ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7 เม่ือวนัที่ 27 มิถนุายน 2557 โดยขณะนัน้ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท                 
                   ผ่านไป 6 ครัง้แล้ว, มีการประชมุคณะกรรมการบริหารผ่านไปแล้ว 6 ครัง้ และมีการประชมุคณะกรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืนไปแล้ว 1 ครัง้  
 



 

ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ช่ือ – สกุล นายเยก็ บุน เซ็ง 
อายุ (ปี) 39 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัท 

- ไมมี่ - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2),  
Nanyang Business School, Nanyang Technological University  

การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี่ - 

ประสบการณ์ท างาน 2544-ปัจจบุนั   กรรมการ 
nTan Corporate Advisory Pte Ltd 

 2542-2544 กรรมการ 
Arthur Andersen (Global Corporate Finance) 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมมี่ -     

 กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ - nTan Corporate Advisory Pte Ltd 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือ
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัท อนัที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไมมี่ - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -  ไมมี่ -  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไมมี่ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ช่ือ – สกุล นางปรียา ด่านชัยวิจิตร 
อายุ (ปี) 59 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัท 

- ไมมี่ - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท Professional Accounting (MPCC), USA 
ปริญญาโท Business Administration (MBA), USA 

การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

หลกัสตูร DCP: Director Certification Program รุ่น 135/2553 
 

ประสบการณ์ท างาน 2556-ปัจจบุนั   กรรมการ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

 2555-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารทรัพย์สิน  
บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

 2555-2556  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท  ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อิสต์เอเชีย จ ากดั  

 2553-2555 กรรมการ  
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเนทเวอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั  

 2550-2551    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมมี่ -     

 กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ -บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือ
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัท อนัที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไมมี่ - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -  ไมมี่ -  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไมมี่ - 
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The Prohibitions of Business Domination by Foreigner 
 

XX XXX 2015 
 
 We, Advanced Info Service Public Company Limited (the “Company”), hereby certify that the 
Company has not performed any acts which are contrary to the prohibitions of business domination by 
foreigner according to the definitions of Business Domination and the guidelines specified in the List of the 
Prohibitions of Business Domination by Foreigner attached to the Notification of the National Broadcasting 
and Telecommunications Commission On Determination of the Prohibitions of the Business Domination by 
Foreigner B.E. 2555 (the “Notification”) as follows: 
 

1. The domination in business by allowing Foreigner, its agent or puppet to hold shares, either 

directly or indirectly, in order to avoid the Notification. 

2. The domination in business through shareholding by Foreigner, or his agent or proxy, where 

such shares have voting privilege in the shareholders meeting in the proportion of more than the actual 

number of shares held, or are the shares that have privilege above the shares held by Thai shareholders. 

3. The domination in business through the fact that the Foreigner has controlling power or 

influences either directly or indirectly on policy determination, management, operation or appointing 

directors, or senior executives. 

Senior executives means chairman of the board, managing director, manager, director, chief 

procurement executive, chief financial executive, or any other persons who has controlling power or 

influence on business administration, or the operation of telecom business of the Company. 

4. The domination in business through legal relationship with the source of investment or loan 

from Foreigner, or affiliated juristic person such as a loan guarantee, a loan at the interest rate lower than 

the market rate, business risk assurance, or a credit in discriminatory manner. 

5. The domination in business through an agreement relating to intellectual property, franchise, 

or exclusive right with Foreigner, or affiliated juristic person, and such agreement results in the transfer of 

expenses and return to Foreigner. 

6. The domination in business through a procurement agreement, or management agreement 

with Foreigner, or affiliated juristic person, or employees, or staffs of Foreigner, or affiliated juristic person, 

and such agreement results in the transfer of expenses and return to Foreigner. 

 

Enclosure 6 
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7. The domination in business through a joint operation of business with Foreigner, or affiliated 

juristic person by allocating, or dividing operating cost in the manner that results in the transfer of expenses 

and return to Foreigner. 

8. The domination in business through transaction in the manner of transfer pricing, or price 

fixing with Foreigner, or affiliated juristic person 

 
 

Signed ……………………………………. Authorized Signatory (First Person) 
     (             ) 
Dated …………………………………….. 
 
    
 
Signed ……………………………………. Authorized Signatory (Second Person) 
     (             ) 
Dated …………………………………….. 
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สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อก าหนดสทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิและหุ้นรองรับของ 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จ านวนไม่เกิน 872,200 หุ้น ให้แก่พนักงานของบริษัท 

และ/หรือ บริษัทย่อย 

1.  ค านิยาม 
บริษัท หมายถึง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
พนกังาน หมายถึง พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งตกลงท างานให้แก่

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการจ้างแรงงาน โดยได้รับ
เงินเดือน คา่จ้าง หรือสิง่ของอื่นใดเป็นการตอบแทนการท างาน 

โครงการใบส าคญัแสดงสทิธิ  หมายถึง  โครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทให้แก่พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกใหม่และจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้

สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.  วัตถุประสงค์และความจ าเป็น  

การก าหนดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในครัง้นี ้(โครงการ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ) มีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบคุคลที่มีคณุคา่ต่อบริษัทให้ท างานกบัองค์กร
อยา่งตอ่เนื่อง และสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและบริษัทยอ่ยเพื่อการเติบโตที่ยัง่ยืนในระยะยาว นอกจากนีย้งัเป็นการ
สร้างแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
โดยการมุง่ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งบริษัท ผู้ ถือหุ้นและพนกังาน 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทและบริษัทยอ่ยตอ่ไปในระยะยาว ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกจะมีอายุ
ไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัออกและเสนอขาย โดยในปี 2558 นีบ้ริษัทจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังาน จ านวนไมเ่กิน 
872,200 หน่วย และจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 872,200 หุ้น (มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.03 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับปี 2558 ที่จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ปรากฏตามข้อมลูด้านลา่งนี ้ 

3.  รายละเอียดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

3.1. ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท แอดวานซ์      

อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
ชนิดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ

และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแตก่รณีตามข้อ 5.2.3 ของข้อก าหนด
สทิธินี ้ 

เอกสารแนบ 1



ข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญรองรบัของ บริษทั แอดวำนซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปี 2558 

หน้าที่ 2 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ ไมเ่กิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
จ านวนที่เสนอขาย ไมเ่กิน 872,200 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
ติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ  หรือคิดเป็น
ราคา 249.938 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 872,200 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็น
ร้อยละ 0.03 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญ     
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสทิธิตามโครงการใบส 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
ผลงานและประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตาม
หลกัเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท  

 ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ  ไมม่ี 
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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 2561  

 สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวนไมเ่กิน 1 ใน 3 สว่นของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

 4.1.1.2 วนัก าหนดการใช้สทิธิ ครัง้ที่ 2 คือ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

 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 2563  

 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 

4.1.2 ก าหนดการใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิหากเกิดเหตกุารณ์ที่ระบไุว้ 
4.1.2.1 หากมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้เกิดขึน้ในระหว่าง 3 ปีแรกนบัจากวนัที่ออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ระยะเวลาการใช้สิทธิ รวมถึงเง่ือนไขการใช้สิทธิเป็นไปตาม
ข้อก าหนดภายใต้ข้อ 4.1.2 นี ้
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(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 โอนหรือขายหุ้ นดงักล่าว) 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 
สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 สว่นของใบส าคญัแสดง
สิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 1 
และในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 2 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามจ านวนใบส าคญั
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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 าคญัแสดงสทิธิที่เหลือ 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
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท) ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม    
ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย ตามข้อ 5.2.3 ของข้อก าหนดสิทธินีเ้ป็นผู้แสดงความ
จ านงดงักลา่ว  ให้น าสง่แบบแสดงความจ านงที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วน
ทกุรายการดงักลา่ว พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงการเข้าเป็นผู้ รับโอนสทิธิโดยถกูต้องครบถ้วนตาม
กฎหมายและเง่ือนไขในข้อ 5.2.3 ของข้อก าหนดสทิธินี ้

4.3.1.2. ใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

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 าคัญแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท  เพื่อให้ด าเนินการจด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตาม
จ านวนหุ้ นสามัญที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิในค รัง้นัน้ 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
มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัที่หุ้น
สามญัของบริษัทมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 
โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญั
ทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

 “วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัออก
ใหม่ ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) 
และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่ 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] 

เอกสารแนบ 1



ข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญรองรบัของ บริษทั แอดวำนซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปี 2558 

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 าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้ นเพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ /
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการ
จองซือ้หุ้ นสามัญแก่บุคคลใดๆ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ 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  

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ 
ข้างต้น ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) 
และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัแก่บคุคลใดๆ แล้วแตก่รณี 

4.4.4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล 
(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

เอกสารแนบ 1
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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 าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 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 าคญัแสดงสทิธิ 
เนื่องจากอตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 120 หากต่อมาบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล
อีกครัง้ในรอบปีบญัชีเดียวกนั บริษัทจะต้องน าจ านวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศจ่ายส าหรับรอบปี
บญัชีเดียวกนัมารวมกบัเงินปันผลที่จ่ายครัง้ลา่สดุด้วยเพื่อพิจารณาการปรับสทิธิ  

แตใ่นกรณีที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ อนัเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลของรอบปีบญัชีใดๆ แล้ว และตอ่มามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบญัชีเดียวกนั ในกรณีนี ้
จ านวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปส าหรับรอบปีบัญชีนัน้ จะไม่น ามารวมค านวณเพื่อการ
พิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอีก เนื่องจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับการ
ชดเชยจากการปรับสทิธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว 

เอกสารแนบ 1
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“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้ นสามญัของบริษัท   
ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัที่หุ้น
สามญัของบริษัทมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ  
โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญั
ทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทที่ท าการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล  (วันแรกที่ตลาด
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 เงินปันผลตอ่หุ้นที่จ่ายหากน 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 าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 
และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง  (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุ้ นสามัญ 
(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 

หุ้นสามญัใหมท่ี่เกิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ จะมีสทิธิและได้รับผลประโยชน์อนัพงึได้เหมือนหุ้นสามญัเดิมที่
ออกและเรียกช าระเต็มมลูค่าของบริษัททกุประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับในการเป็นผู้ ถือหุ้นสามญั จากการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมตัง้แต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นใหม่ ซึ่งปรากฏรายช่ือผู้ ถือหุ้น
สามญัใหมท่ี่เกิดจากการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ นอกจากนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนั
นบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในแตล่ะครัง้ 
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4.7. ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ 
และบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่
บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิข้างต้น สามารถค านวณได้ดงันี  ้

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

โดยที ่ B คือ จ านวนหุ้ นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี  และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่
 เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบที่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ มาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ  

 EP คือ ราคาการใช้สทิธิตามใบส 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 างานเต็มเวลา (Full-Time Employment) ของบริษัทและบริษัทยอ่ยที่
เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยคณะกรรมการและ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็น
ผู้พิจารณาก าหนดรายนามพนักงาน และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่พนกังานแต่ละรายจะได้รับ รวมถึงเปลี่ยนแปลง
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิของพนกังานแต่ละรายที่ได้รับการจดัสรรไปแล้ว (การเปลี่ยนแปลงจะไม่ท 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 
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5.2.2. กรณีที่บคุคลที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อยเนื่องจากมีการโอนย้ายงานตามค าสัง่ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  ให้พนกังานรายนัน้
ยงัคงมีสิทธิที่จะใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจดัสรรนัน้ 
ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทั ง้ข้อตกลงอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องระหวา่งบริษัทและพนกังานท่ีเก่ียวข้องแตล่ะราย 

5.2.3. กรณีที่บคุคลที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอ่ยเนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสญู ทพุพลภาพจนไมส่ามารถจดัการงานโดยตนเองได้ (คนเสมือน
ไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ ให้ผู้ จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินัยกรรม        
ผู้พิทักษ์ หรือผู้ อนุบาล ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี)  ของพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
ดงักลา่ว แล้วแตก่รณี สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสญู 
ผู้ทพุพลภาพ หรือผู้ไร้สมรรถภาพดงักลา่ว ตามเง่ือนไขที่ก าหนดได้จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ได้รับจัดสรรนัน้ ทัง้นี ้ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตาม
กฎหมาย (แล้วแต่กรณี) จะต้องด าเนินการแจ้งเหตดุงักลา่วให้บริษัททราบ พร้อมทัง้จดัสง่เอกสาร และ
หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องตามที่บริษัทร้องขอให้แก่บริษัทและจะต้องตกลงที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดสทิธิและ
เง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้ข้อตกลงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องระหวา่งบริษัทและพนกังานที่เก่ียวข้อง
แตล่ะราย 

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 าคญัแสดงสิทธิ ไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน  และใบส าคญัแสดง
สิทธิได้ครบก าหนดอายุลงให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือ  โดยไม่มี
สทิธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 
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5.4. รายชื่อกรรมการ (ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) ทุกท่านที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และ
รายชื่อพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้

5.4.1 รายช่ือและจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจดัสรร 

 กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ 

1 นายสมชยั  เลิศสทุธิวงค์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 100,000 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 11.47 

2. นางสวุิมล  แก้วคณู 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพฒันาองค์กร และกรรมการ
บริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 60,000 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.88 

3. นายพงษ์อมร  น่ิมพลูสวสัดิ ์
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 60,000 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.88 

4. นางวิลาสินี  พทุธิการันต์ 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านลกูค้าและบริการ และกรรมการบริษัท
ยอ่ย 

ไมเ่กิน 60,000 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.88 

5. นายเกรียงศกัดิ์  วาณิชย์นท ี
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี 

ไมเ่กิน 60,000 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.88 

6. นายวีรวฒัน์  เกียรติพงษ์ถาวร 
รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สายงานปฏิบตัิการ และ
กรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 55,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.37 

7. นายวลญัช์  นรเศรษฐ์ภกัดิ ์
รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สายงานปฏิบตัิการด้านบริการ
และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 55,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.37 

8. นายอิศระ  เดชะไกศยะ 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพฒันาโซลชูัน่ส์ และ
กรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 55,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.37 

9. นายปรัธนา  ลลีพนงั 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานการตลาด และกรรมการ
บริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 55,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.37 

10. นางบษุยา  สถิรพิพฒัน์กลุ 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานบริหารลกูค้าและการบริการ 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 

ไมเ่กิน 55,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.37 

11. นางสาวสนิุธยา  ชินวตัร 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สว่นงานบริหารการเงิน และ
กรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 14,300 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 1.64 

12.  นายสปุรีชา  ลิมปิกาญจนโกวิท 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอด
แบนด์ และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 7,400 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 0.85 
 

13. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ ส านกัรองประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 6,200 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 0.71 
 

14.  นายอทุยั  เพ็ญรัตน์ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานกฎหมาย และกรรมการ
บริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 6,200 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 0.71 
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 กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ 

15.  นายสทุธิศกัดิ์  กนุทีกาญจน์ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานสนบัสนนุการปฏบิตัิการ
ระหวา่งประเทศ และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 5,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 0.64 
 

16. นางวรรณภา  จิตเขษม 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานบญัชีและบริหารสนิเช่ือ 
บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากดั และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 5,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 0.64 
 

5.4.2 เนื่องจากบริษัทก าหนดราคาใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัด้วยราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของ
บริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วนัประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้น
รองรับ ซึ่งเป็นราคาตลาดตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มี ผลประโยชน์ที่กรรมการหรือ
พนกังานแตล่ะรายดงักลา่วจะได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์เมื่อค านวณเป็นตวัเงินจากผลตา่งของ
ราคาเสนอขายและราคาตลาด 

6. ข้อจ ากัดการโอนหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายทัง้หมดนีไ้มส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ เว้นแตก่รณีที่บคุคลที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนื่องจากถึงแก่กรรม 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
แหง่ประเทศไทยโดยเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัในช่วงระยะเวลา 7 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ  

ราคาตลาด = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยโดยเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัในช่วงระยะเวลา 7 วนัท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ 

ราคาการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรให้พนกังาน = 249.938  บาทตอ่หุ้น เป็นราคาตลาด ดงันัน้ การ
ออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรให้พนกังานในครัง้นีจ้ะไมส่ง่ผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น 
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7.2. ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมส าหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือ

หุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของพนักงานของบริษัท 

ทัง้หมดโดยค านวณจากทุนที่เรียกช าระแล้วในปัจจุบัน 

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

จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครัง้นี ้ = ไมเ่กิน 872,200 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
 จ านวนหุ้น paid up + จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
   
 =           872,200 
  2,973,095,330 + 872,200 
 = ร้อยละ 0.03 
   

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่จดัสรรให้แก่พนกังานจ านวนไม่เกิน 872,200 หน่วย จะมีผลท าให้
สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอตัราร้อยละ 0.03 ของสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยสิทธิออกเสียงของ     
ผู้ ถือหุ้นเดิมภายหลงัการใช้สทิธิทัง้หมดจะเทา่กบัร้อยละ 99.97 

8. สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
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 
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(F53-4) 

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2558 
 

ข้าพเจ้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 
2/2558 เมื่อวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 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 872,200 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมลูค่า 872,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 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) 

872,200 หุ้น 1 : 1 ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้น
ของบริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลา 7 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ใ ห้
เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ
คิดเป็นราคา 249.938 บาทตอ่หุ้น 

- - 

หมายเหต ุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ 7(ก) 

 1.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

-ไมม่ี- 

2. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 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 2558 ในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 
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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 

5 กมุภาพนัธ์ 2558 

2 แจ้งมติคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 5 กมุภาพนัธ์ 2558 

3 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพือ่สทิธิในการเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

19 กมุภาพนัธ์ 2558 

4 วนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนเพื่อสทิธิ
ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

20 กมุภาพนัธ์ 2558 

5 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 24 มีนาคม 2558 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

  
ลายมือช่ือ __________________________________  

         ( นายวิทิต ลนีตุพงษ์ ) 
           กรรมการ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ      
แทนบริษัท 

  
 
 
ลายมือช่ือ __________________________________  

        ( นายสมชยั เลศิสทุธิวงค์ ) 
       กรรมการ 

 
 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ  
แทนบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิทัง้หมด 

ที่ กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละของจ านวนที่
ออกและเสนอขาย  

เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร 

1. นายสมชยั  เลิศสทุธิวงค์ ไมเ่กิน 100,000 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 11.47  ด ารงำ าหหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อชีน้ าทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทหละบริษัทย่อย หละ

บริหารจดัการในเชิงกลยทุธ์โดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการ สร้างความหข็งหกร่งหละความเป็นผู้น าในการด าเนินธุรกิจ 

ดูหลการลงทุนของบริษัทเพื่อขยายฐานรายได้ด้วยการเสริมสร้างโอกาสใหม่ในการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมหละสนับสนุนการพัฒนา

นวำักรรมด้านเทคโนโลยีหละการบริการที่จะชว่ยยกระดบัความสามารถในการหข่งขนัของบริษัทหละการเำิบโำอยา่งยัง่ยืน 

 เพื่อำอบหทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานที่ช่วยสร้างความเจริญเำิบโำ  หละปลูกฝังวัฒนธรรมการท างานที่สร้างความ

เจริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คงให้กบับริษัทมาอยา่งยาวนานจนเป็นที่ประจกัษ์ของลกูค้าผู้ ใช้บริการ นกัลงทนุทัง้ในประเทศหละำ่างประเทศ 

รวมถึงสาธารณะชนให้ความยอมรับในความความส าเร็จที่เกิดขึน้ นอกจากการเป็นบุคลากรผู้ มีประสบการณ์ ความรู้ หละความ

ช านาญในธุรกิจที่สงูหล้ว ยงัประกอบด้วยคณุลกัษณะความเป็นผู้น าที่ถือได้วา่เป็นหบบอย่างที่ดีหก่ผู้น ารุ่นำ่อไป ที่จะน าพาบริษัทให้

เจริญก้าวหน้าหละพฒันาถาวรสืบำอ่ไป  

2. นางสวุิมล  หก้วคณู ไมเ่กิน 60,000 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.88   ด ารงำ าหหน่ง  หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพฒันาองค์กร มีหน้าที่ชีน้ าการวิเคราะห์หละค้นคว้า ริเร่ิมหละผลกัดนัการพฒันาองค์กร

เพ่ือสร้างความพร้อมำ่อการเปลี่ยนหปลงทัง้ด้านโครงสร้าง ระบบงาน หละคุณภาพของบุคลากร หปลงวิสยัทศัน์หละกลยทุธ์องค์กร

ไปสูก่ารบริหารจดัการเชิงระบบหบบองค์รวมทัง้ของบริษัทฯหละบริษัทย่อย เพื่อรักษาหละเพ่ิมพนูขีดความสามารถในการหข่งขนัของ

บริษัท ด าเนินโครงการหละก ากบัดหูลการพฒันาที่สง่เสริมให้บคุลากรำระหนกัถึงความส าคญัหละผลกัดันการสร้างความเปลี่ยนหปลง 

คิดหละด าเนินการพัฒนางานหละระบบงานอย่างำ่อเน่ืองเพื่อให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นคล่องำัว หละมีความคุ้มค่า ำ่อการลงทุน 

กระำุ้นความคิดสร้างสรรค์หละการสร้างนวำักรรมที่จะชว่ยยกระดบัความสามารถในการหข่งขนัของบริษัทหละสร้างการเำิบโำที่ยัง่ยนื  

 เพ่ือำอบหทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการท างานที่ชว่ยสร้างความเจริญเำิบโำให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มี

ประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ หละเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจดัการ เป็นผู้น าที่มีบทบาทอย่างยิ่งำ่อการสร้าง

ความเปลี่ยนหปลงให้กบับริษัท วางระบบงานหละการพฒันาที่นบัเป็นรากฐานส าคญัำอ่การน าพาบริษัทไปสูค่วามเจริญก้าวหน้าหละ

การเำิบโำอยา่งมัน่คงยัง่ยืนในอนาคำ 

เอกสารแนบ 3



ที่ กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละของจ านวนที่
ออกและเสนอขาย  

เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร 

3. นายพงษ์อมร  น่ิมพลูสวสัดิ ์ ไมเ่กิน 60,000 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.88   ด ารงำ าหหน่ง หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน  มีหน้าที่ก าหนดนโยบายหละกลยทุธ์ด้านการเงิน การบญัชี ดหูลระบบการเงินหละ

การใช้จ่ายเงินของบริษัทเพื่อสร้างประโยชน์หละมลูค่าเพิ่มจากเงินลงทุน ประเมินความเสี่ยงหละความคุ้มค่าำ่อการลงทุนในการ

พฒันาหละขยายการลงทุนของบริษัท ก ากับดหูลให้การใช้จ่ายเงินในกิจกรรมทางธุรกิจำ่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินประสิทธิผลที่ได้ หละพฒันาความสมัพนัธ์ที่ดีกับนักลงทนุทัง้ในหละำ่างประเทศ บริหารจดัการการเงิน การบญัชี หละธุรกิจ

ของบริษัทหละบริษัทย่อยให้เป็นไปำามหลักธรรมาภิบาลหละหลกัการก ากับดูหลกิจการที่ดี รวมถึงกฎระเบียบข้อบงัคบัำ่างๆ ขอ ง 

SET, SEC  ฯลฯ 

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคณุค่าของบริษัท หละำอบหทนความมุ่งมัน่ทุม่เทในการท างานที่ชว่ยสร้างความเจริญเำิบโำ

ให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ หละเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้าน

การบริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคญัำอ่ความเจริญก้าวหน้าหละการเำิบโำอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

4. นางวิลาสินี  พทุธิการันำ์ ไมเ่กิน 60,000 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.88   ด ารงำ าหหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลกูค้าหละบริการ  มีหน้าที่ก าหนดนโยบายหละกลยุทธ์ด้านการบริการลกูค้า หละบริหาร

จดัการงานลกูค้าสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความประทบัใจหละความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ด้วยการบริการผ่านชอ่งทางำา่งๆ สง่เสริมการศกึษา

หละวิจยัความำ้องการของลกูค้า คิดค้นหละพฒันานวำักรรมด้านบริการ สร้างเสริมคณุภาพการให้บริการผ่านการพฒันาระบบงาน 

เทคนิคการให้บริการหละทกัษะความสามารถของบุคลากร ำิดำามความเคลื่อนไหวด้านการบริการใหม่ๆ หละของคู่หข่งขันเพ่ือปรับ

นโยบายหละกลยทุธ์ของบริษัทให้เหมาะสม 

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคณุค่าของบริษัท หละำอบหทนความมุ่งมัน่ทุม่เทในการท างานที่ชว่ยสร้างความเจริญเำิบโำ

ให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ หละเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้าน

การบริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคญัำอ่ความเจริญก้าวหน้าหละการเำิบโำอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

5. นายเกรียงศกัดิ์ วาณิชย์นท ี ไมเ่กิน 60,000 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.88   ด ารงำ าหหน่งหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางหผนกลยทุธ์การใช้ระบบสารสนเทศหละเทคโนโลยี

ด้านำ่างๆขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยทุธหละทิศทางในการด าเนินงานของบริษัท ำลอดจนการให้ข้อมลู ค าหนะน าที่จ าเป็น

ส าหรับการบริหารเทคโนโลยีด้านำ่างๆ ที่ทันสมยั เหมาะสมกับปัจจบุนั หละในอนาคำเพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีหละเำรียมพร้อม

ส าหรับการพฒันาองค์กรในระยะยาวำอ่ไป 

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่ทรงคณุค่าของบริษัท หละำอบหทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการท างานที่ช่วยสร้างความเจริญเำิบโำ

ให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบุคลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ หละเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้าน

การบริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคญัำอ่ความเจริญก้าวหน้าหละการเำิบโำอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

เอกสารแนบ 3



ที่ กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละของจ านวนที่
ออกและเสนอขาย  

เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร 

6. นายวลญัช์  นรเศรษฐ์ภกัดิ ์ ไมเ่กิน 55,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.37  ด ารงำ าหหน่ง รองกรรมการผู้อ านวยการอาวุโส สายงานปิิบัำิการด้านบริการ มีหน้าที่ก าหนดก ากับดูหลงานปิิบำัิกา รด้านการ

บริการ หละการปิิบัำิงานของส านักงานสาขาที่หละกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ บริหารจัดการ ปรับปรุงหละพัฒนา

ระบบงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมาำรฐานเดียวกันทัว่ประเทศ พัฒนารูปหบบส านักงานหละการให้บริการที่

ทนัสมยั เพื่อสร้างความประทบัใจหละความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าผู้มาใช้บริการ 

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่ทรงคณุคา่ของบริษัท หละำอบหทนความมุง่มัน่ทุ่มเทในการท างานที่ชว่ยสร้างความเจริญเำิบโำ

ให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ หละเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้าน

การบริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคญัำอ่ความเจริญก้าวหน้าหละการเำิบโำอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

7. นายวีรวฒัน์  เกียรำิพงษ์ถาวร ไมเ่กิน 55,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.37  ด ารงำ าหหน่ง รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สายงานปิิบำัิการ มีหน้าที่ก ากับดหูลการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม หละคณุภาพ

การสื่อสารผ่านระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการของระบบ

โครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นไปำามมาำรฐานที่ก าหนด ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่ทนัสมยัเพ่ือน ามาใช้ในการพฒันาคณุภาพโครงข่าย

โทรคมนาคมของบริษัท  

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่ทรงคณุคา่ของบริษัท หละำอบหทนความมุง่มัน่ทุ่มเทในการท างานที่ชว่ยสร้างความเจริญเำิบโำ

ให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ หละเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้าน

การบริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคญัำอ่ความเจริญก้าวหน้าหละการเำิบโำอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

8. นายอิศระ  เดชะไกศยะ ไมเ่กิน 55,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.37  ด ารงำ าหหน่ง รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพัฒนาโซลูชัน่ส์ มีหน้าที่บ ริหารจัดการเชิงกลยุทธ์หละก ากับดูหล การปิิบัำิงาน

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมลูสารสนเทศ การเข้าถึงหละการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ประสานงาน

อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานวิศวกรรม การำลาดการขายหละการให้บริการในการพฒันาไอทีหอพพลิเคชัน่ส์หละโซลชูัน่ส์ที่ สอดรับกับ

ความำ้องการของลูกค้า หละ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สนับสนนุการให้บริการลูกค้าหละการปิิบำัิงานของหน่วยงาน

ำา่งๆ    

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลที่ทรงคณุคา่ของบริษัท หละำอบหทนความมุง่มัน่ทุ่มเทในการท างานที่ชว่ยสร้างความเจริญเำิบโำ

ให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ หละเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้าน

การบริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคญัำอ่ความเจริญก้าวหน้าหละการเำิบโำอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 
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ที่ กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละของจ านวนที่
ออกและเสนอขาย  

เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร 

9. นางบษุยา  สถิรพิพฒัน์กลุ ไมเ่กิน 55,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.37  ด ารงำ าหหน่ง รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานบริหารลกูค้า หละบริการ มีหน้าที่บริหารจดัการหละก ากบัดหูลงานด้านบริการลกูค้า

งานบริหารความสมัพนัธ์อนัดี หละ งานการดหูลจดัหาสิทธิประโยชน์ส าหรับลกูค้า ครอบคลมุงานการให้บริการด้านลกูค้าสมัพนัธ์ใน

ช่องทางำ่างๆ ทัง้ในส่วนของส านักงานงานบริการ หละส่วนงานการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) เพื่อเสริมสร้าง

ประสบการณ์ที่ดีหก่ลกูค้า เพ่ือสร้างความประทบัใจหละความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า 

  เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคณุคา่ของบริษัท หละำอบหทนความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างานที่ช่วยสร้างความเจริญเำิบโำ

ให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ หละเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้าน

การบริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคญัำอ่ความเจริญก้าวหน้าหละการเำิบโำอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 

10. นายปรัธนา ลลีพนงั ไมเ่กิน 55,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.37  ด ารงำ าหหน่ง หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการำลาด  มีหน้าที่ก าหนดนโยบายหละกลยุทธ์ด้านการำลาดหละการขาย บริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ์ด้านการำลาดเพื่อให้ผลิำภัณฑ์หละบริการของบริษัทเป็นที่ รู้จักอย่า งกว้างขวาง หละประทับในใจของลูกค้าหละ

กลุ่มเป้าหมาย วางหนวทางในการวิจยัหละวิเคราะห์ความำ้องการของลกูค้า ศึกษาการพฒันาด้านเทคโนโลยีเพื่อน ามาวางหผนการ

พฒันานวำักรรมด้านผลิำภณัฑ์หละบริการใหม่ๆ  ที่ำอบสนองความำ้องการของลกูค้า ำิดำามความเคลื่อนไหวด้านการำลาดหละการ

ขายของคูห่ข่งขันเพื่อปรับนโยบายหละกลยทุธ์ของบริษัทให้เหมาะสม รักษาความสามารถในการหข่งขนัหละการท าการำลาด พฒันา

ช่องทาง/การจดักิจกรรมการขายการำลาดเพ่ือขยายฐานลกูค้า รักษาหละขยายส่วนหบ่งทางการำลาด สร้างช่องทางใหม่ๆ ในการ

สร้างรายได้  

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคณุค่าของบริษัท หละำอบหทนความมุ่งมัน่ทุม่เทในการท างานที่ชว่ยสร้างความเจริญเำิบโำ

ให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ หละเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้าน

การบริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคญัำอ่ความเจริญก้าวหน้าหละการเำิบโำอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของบริษัท 
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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 2558 

ในวนัองัคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนน
พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) 

on Tuesday 24 March 2015 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 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 
Item No. 2 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2014, held on 26 March 2014 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 2557 
Item No. 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2014 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2557 
Item No. 4 To approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the year ended 

31 December 2014 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 าไรสุทธิประจ าปี 2557 เป็นเงนิปันผล 
Item No. 5 To approve appropriation of the net profit year 2014 for the dividend payments 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 2558 
Item No. 6 To approve the appointment of the Company’s external auditors and fix their remuneration for 2015 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2558  
Item No. 7 To approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2015 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 นายแอเลน ลิว ยง เคียง 
   Mr. Allen Lew Yoong Keong 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  2 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 
   Mr. Somchai Lertsutiwong 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  3 นายเย็ก บุน เซ็ง 
   Mr. Yek Boon Seng 

   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 รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 2558 
Item No. 9 To approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2015 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 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 รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับ 

ปี 2558 จ านวนไม่เกิน 872,200 หน่วย 
Item No. 11 To approve the issuance and offering of warrants not exceeding 872,200 units (the “Warrants”) to employees of the 

Company and its subsidiaries for the Year  to purchase the Company’s ordinary shares  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 872,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

Item No. 12 To approve the issuance and allotment of not more than 872,200 new ordinary shares at a par value of one (1) Baht  
each to be reserved for the exercise of the Warrants 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีสิทธิจะได้รับ 
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ 

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

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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: 
   พนักงาน        

Employees 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร  
No. of the Warrants allocated 

คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ) 
% of the Warrants 

  1 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์   ไม่เกิน 100,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 11.47 
   Mr. Somchai Lertsutiwong Not exceeding 100,000 units Not exceeding 11.47% 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  2 นางสุวิมล แก้วคูณ  ไม่เกิน 60,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 6.88 
   Mrs. Suwimol Kaewkoon Not exceeding 60,000 units Not exceeding 6.88% 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  3 นายพงษ์อมร น่ิมพูลสวัสดิ์ ไม่เกิน 60,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 6.88 
   Mr. Pong-amorn Nimpoonsawat Not exceeding 60,000 units Not exceeding 6.88% 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  4 นางวิลาสินี พุทธิการันต์  ไม่เกิน 60,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 6.88 
   Mrs. Vilasinee Puddhikarant Not exceeding 60,000 units Not exceeding 6.88% 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
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   พนักงาน        
Employees 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร  
No. of the Warrants allocated 

คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ) 
% of the Warrants 

  5 นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที ไม่เกิน 60,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 6.88 
   Mr. Kriengsak Wanichnatee Not exceeding 60,000 units Not exceeding 6.88% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  6 นายวลัญช์ นรเศรษฐภักดิ์  ไม่เกิน 55,600 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 6.37 
   Mr. Walan Norasetpakdi Not exceeding 55,600 units Not exceeding 6.37% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  7 นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร  ไม่เกิน 55,600 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 6.37 
   Mr. Weerawat Kiattipongthaworn Not exceeding 55,600 units Not exceeding 6.37% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  8 นายอิศระ เดชะไกศยะ  ไม่เกิน 55,600 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 6.37 
   Ms. Issara Dejakaisaya Not exceeding 55,600 units Not exceeding 6.37% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  9 นางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล  ไม่เกิน 55,600 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 6.37 
   Ms. Issara Dejakaisaya Not exceeding 55,600 units Not exceeding 6.37% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  10 นายปรัธนา ลีลพนัง  ไม่เกิน 55,600 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 6.37 
   Ms. Issara Dejakaisaya Not exceeding 55,600 units Not exceeding 6.37% 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  

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

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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. 
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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 
( ) 

 
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 9) 
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 9) 

(1) นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั หรือ / Mr. Krairit Euchukanonchai; or 
(2) นางทศันีย์  มโนรถ หรือ / Mrs. Tasanee Manorot; or  
(3) นายสรุศกัดิ์ วาจาสิทธ์ิ / 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 2558 ในวนัองัคารที่ 24 มีนาคม 25587 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา                     
แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ สถานที่อ่ืนด้วย 

For the 2015 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Tuesday 24 March 2015 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 :  

 
 ชื่อกรรมการ    

 เหน็ด้วย  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   
 



 

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 ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบั
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 ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั                
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 คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย 
อายุ (ปี) 60 

ที่อยู่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ต าแหน่งในปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

และกรรมการอิสระ 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร DCP: Director Certification Program  รุ่น 59/2555 
 หลกัสตูร RCP: Role of the Chairman 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, North Texas State University,  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ท างาน 2541 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จ ากดั 

 2556  ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  บมจ. หลกัทรัพย์ จดัการกองทนุกรุงไทย 

 2554 -2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. ปตท. 

 2549 -2555 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย 

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 คุณทัศนีย์  มโนรถ 
อายุ (ปี) 70 
ที่อยู่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน  

และกรรมการอิสระ 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ 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 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                    - ไมมี่ -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                         - ไมมี่ -  
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                - ไมมี่ - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

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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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

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

กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา เนติบณัฑิต ส านกัลินคอล์น อินน์  ประเทศองักฤษ 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 29/2547 
ประสบการณ์ท างาน 2557 – ปัจจบุนั Managing Partner, Rajah & Team 
 2551 – กพ.2557 กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการอิสระ 
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2550 - 2551 กรรมการสรรหา บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2549 – 2550 กรรมการตรวจสอบ และกรรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2548 - 2557 ผู้บริหาร บจ.ฮนัตนั แอนด์ วลิเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) 
 2540 - 2551 กรรมการ บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                    - ไมมี่ -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                         - ไมมี่ -  
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                - ไมมี่ - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
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 ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (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 สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อ             

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 าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์                     
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 
 

เอกสารแนบ 10 
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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  



 

 

คาํชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
เนื่องด้วยบริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัท่ี  24  มีนาคม 2558 เวลา  14.00 

น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ลอ็บบี ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดงันัน้ เพื่อให้การประชุม ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ ผู้ ถือหุ้น
ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป บริษัทจึงขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้
 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
เนื่องด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2550 ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุแทน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียง
ลงคะแนนแทน ดงันี ้
1.1 บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน 
และตายตวัให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้
1.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป             
ที่ง่ายไม่ซบัซ้อน หรือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ที่กําหนดไว้เฉพาะ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และ             
แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้น  สามารถ Download แบบ
หนงัสือมอบฉนัทะ 2 แบบดงักล่าวได้จาก http://investor.ais.co.th และโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode  ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุ  ผู้ ถือหุ้นด้วย 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้  เว้นแตผู่้ ถือหุ้น
ที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล หุ้น สามารถใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ 
 
2. เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ 
บคุคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น               
บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุลให้ยื่นหลกัฐาน
ประกอบด้วย ทัง้นี ้โปรดนําหนงัสือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode 
ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
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2. กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้ กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สาํเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 
ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
นิติบุคคล 
1. กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทน             
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
2. กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ แทน         
นิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทน             
นิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองสาํเนาถกูต้อง่ 
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทัง้นี ้ ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ณ    จุดลงทะเบียน          
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
3. กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น             
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
แทน ต้องสง่หลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
- หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการ          

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
- หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. 
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โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมฉบบันี ้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย ทัง้นี ้ เอกสารที่มิได้มี    
ต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แต่เวลา      
12.00 น. เป็นต้นไป ของวนัที่  26  มีนาคม  2557  ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น         
ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้
 
4.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

วาระทั่วไป 
1. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออก

เสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ 
ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ       
ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ
ฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

 
วาระเลือกตัง้กรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถือ 
2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธานเป็น    
ผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ประธานที่ประชมุหรือเจ้าหน้าที่จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ ซึง่เป็นการใช้วิธีการ
นบัคะแนนเสยีงแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง โดยมีแนวทางดงันี ้
1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียนที่ในหนงัสือมอบฉันทะ
กําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) 
2. เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน        
แต่ละวาระ ที่ได้ทําเคร่ืองหมายไว้ในบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
โดยจะนําคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงดงักลา่ว ไปหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม
สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 
 
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือ            
ผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทําเคร่ืองหมายไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 24 มีนาคม 2558 
 

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 
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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  2558 

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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