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(Duty Stamp 20 Baht) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Proxy (Form C) 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          เขียนท่ี      
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 
 

 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ      

I/We          nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี             
Address           

 
 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) (บริษัท)  

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

 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมลูตามหมายเหตขุ้อ 7) 

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

 
 

1.  ช่ือ     อาย ุ      ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

2.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

3.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code      

 
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

ในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ลอ็บบี ้ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนน
พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting (the Meeting) 

on Tuesday 29 March 2016 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

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

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

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

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2558 
Item No. 2 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2015, held on 24 March 2015 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน ในปี 2558 
Item No. 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results in 2015 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2558 
Item No. 4 To approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the year ended 

31 December 2015 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย……………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง………………..เสียง 
  Approve                            votes Disapprove                             votes Abstain                              votes 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจิดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 เป็นเงนิปันผล 
Item No. 5 To approve the allocation of 2015 net profit as dividend  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

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

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2559 
Item No. 6 To approve the appointment of the Company’s external auditors and fix their remuneration for year 2016 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย……………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                       votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
     

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2559  
Item No. 7 To approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2016  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   Approve the appointment of all directors: 
   เห็นด้วย……………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                       votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
   เห็นด้วยกบัการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   Approve the appointment of certain directors as follows: 
  1. นายวิทติ  ลีนุตพงษ์ 
   Mr. Vithit  Leenutaphong 

   เห็นด้วย……………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                            votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
  2 นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธ์ิ 
   Mr. Surasak  Vajasit 

   เห็นด้วย……………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                            votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
  3 นางสาวจนี  โล  เงีย้บ  จง 
   Ms. Jeann Low  Ngiab  Jong 

   เห็นด้วย……………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                            votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
  4 นายสตีเฟ่น  มลิเลอร์ 
   Mr. Stephen  Miller 

   เห็นด้วย……………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                            votes Disapprove                        votes Abstain                         votes 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

Item No. 8 To approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2016 

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

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

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จาํนวน
ไม่เกนิ 826,900 หน่วย 

Item No. 9 To approve the issuance and sale of warrants to purchase ordinary shares to employees of the Company and its 
subsidiaries in the amount not exceeding 826,900 units  

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

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

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญจาํนวนไม่เกนิ 826,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ 
ใบสาํคัญแสดงสทิธิซึ่งออกและเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

Item No. 10 To approve the allotment of ordinary shares in the amount not exceeding 826,900 shares, the par value of which Baht 1 
each, for the conversion of the Warrants 

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

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

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบสาํคัญ
แสดงสทิธิเกนิกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ 

Item No. 11 To approve the allocation of warrants to employees of the Company and its subsidiaries, each of whom is entitled to the 
allocation of warrants in exceeding 5 percent of the total warrants under the scheme 

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

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

 
   พนักงาน        

Employees 
จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ได้รับจัดสรร  
No. of the Warrants allocated 

คดิเป็นร้อยละ (ของโครงการ) 
% of the Warrants 

  1 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์   ไม่เกนิ 61,900 หน่วย ไม่เกนิร้อยละ 7.49 

   Mr. Somchai Lertsutiwong Not exceeding 61,900 units Not exceeding 7.49% 

   เห็นด้วย………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง………..เสียง 
  Approve                votes  Disapprove                      votes  Abstain                   votes 
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วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Item No. 12 Other business (if any) 

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

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

(6) คําแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉนัทะ         
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

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

(8) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี 
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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          ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

 
ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
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หมายเหตุ / Remark 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

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

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences showing with Proxy Form are 
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

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

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

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

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

5. กรณีหากมีข้อกําหนดหรือข้อบงัคบัใดกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียใน
กิจการเร่ืองใดท่ีได้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (6) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has 
interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying 
in Clause (6). 

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

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

(1) นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั หรือ / Mr. Krairit Euchukanonchai; or 
(2) นางทศันีย์  มโนรถ หรือ / Mrs. Tasanee Manorot ; or 
(3) นายกานต์  ตระกลูฮนุ / Mr.  Kan  Trakulhoon 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Advanced Info Service Public Company Limited. 

 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ลอ็บบี ้โรงแรม เซน็ทารา  
แกรนด์ เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ สถานท่ีอ่ืนด้วย 

For the 2016 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Tuesday 29 March 2016 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. 

     
 
วาระท่ี     เร่ือง           
Item  Re :  

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

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

 
วาระท่ี     เร่ือง           
Item  Re :  

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

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

 
วาระท่ี     เร่ือง           
Item  Re :  

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

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

 
วาระท่ี     เร่ือง           
Item  Re :  

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

 เห็นด้วย………….เสียง  ไม่เห็นด้วย……………เสียง  งดออกเสียง……………….เสียง 
Approve             votes Disapprove               votes Abstain                            votes 
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วาระท่ี     เร่ือง           
Item  Re :  

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

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

 
วาระท่ี     เร่ือง            
Item  Re :  

 
 ช่ือกรรมการ    

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

 ช่ือกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไม่เห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 

 ช่ือกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไม่เห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 

 ช่ือกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไม่เห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 

 ช่ือกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไม่เห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

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

ลงช่ือ/ Signed  ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                                     )  

วนัท่ี/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัท่ี/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัท่ี/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัท่ี/ Date   
 


