
 

 
                                                                                                                                                   ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

                                                                                                                     (Duty Stamp 20 Baht)          
  

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                          เขียนท่ี      
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 
 

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ      

I/We          nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี             
Address           

 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท)  

being a shareholder of Advanced Info Service Public Company Limited (The Company) 
 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 
 หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง  
      ordinary share    shares and have the right to vote equal to     votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
      preference share   shares and have the right to vote equal to             votes 

 
 
(3)         ขอมอบฉนัทะให ้  (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงของบริษัทก็ได ้โปรดใชข้อ้มลู 

ตามหมายเหตขุอ้ 6) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit and Risk Committee of the Company to 

be the proxy, please refer to details in Remark No.6) 
 
 

        1.  คณุสรุศกัดิ ์วาจาสิทธ์ิ (กรรมการอิสระของบรษัิทท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) อาย ุ67 ปี ท่ีอยู่ เลขท่ี 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   หรือ 

    Mr. Surarak Vajasit, the independent director of the Company to present as proxy), 67 years, residing at No. 414,  AIS 
Tower I, Phaholyothin Road, Samsennai, Chatuchak, Bangkok or 

  
        2.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยู่บา้นเลขท่ี                

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

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

 
 
 



คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์เซ็นทรลั พลาซา 
ลาดพรา้ว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
(the Meeting) on Thursday 23 July 2020 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. 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

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

วาระที ่1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
Item No. 1 To Acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s Operating Results for 2019 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกี าไรขาดทนุประจ าปี 2562 
Item No. 2 To Approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the Year ended 31 December 2019 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove Abstain 
  
วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลปี 2562 และการไม่เสนอจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 เพิม่เตมิอกี 
Item No. 3 To Acknowledge Interim Dividend Payments in 2019 and No Proposal for Additional Dividend Payment for the Year 2019 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2563 
Item No. 4 To Approve the Appointment of the Company’s External Auditors and Fix their Remuneration for the Year 2020 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563  
Item No. 5 To Approve the Appointment of Retired Directors Replacing Those Retired by Rotation for the Year 2020 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ยกบัการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   Approve the appointment of certain directors as follows: 

 
 
 



  1. คุณสมประสงค ์บุญยะชัย / Mr. Somprasong Boonyachai 
  

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove Abstain 
  2. คุณไกรฤทธิ ์อุชุกานนทชั์ย / Mr. Krairit Euchukanonchai 
  

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove Abstain 
  3. คุณประสัณห ์เชือ้พานิช / Mr.  Prasan Chuaphanich 
  

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove Abstain 
           4.     คุณฮุย เวง็ ชอง / Mr. Hui Weng Cheong  
                เหน็ด้วย                 ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove Abstain 
     
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Item No. 6 To Approve the Remuneration of the Company’s Board of Directors for the Year 2020 
  (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove Abstain 
     
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
Item No. 7 To Approve the Debenture Issuance and Offering    
  (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove Abstain 

  

วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
Item No. 8 Other business (if any) 
  (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove Abstain 



(5)            ค าแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ     ____          
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง
และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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     _____   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ ั บ

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบไุวใ้นขอ้ (2)  โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกวา่จ านวนท่ีระบไุวใ้นขอ้ (2) ได ้เวน้
แตก่รณีผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะตามแบบ 
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 

4. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูม้ีสว่น
ไดเ้สียในกิจการเรือ่งใดท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.  

6. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงของบรษัิท คือ คณุสรุศกัดิ ์วาจาสิทธ์ิ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
แทนผูถื้อหุน้ (รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 6)  
The shareholder may appoint Mr. Surasak Vajasit, the Independent Director/Audit and Risk Committee of the Company to be 
the proxy, (details of the director as shown in the Attachment 6). 



ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
    Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Advanced Info Service Public Company Limited. 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา
แกรนด ์เซ็นทรลั พลาซา ลาดพรา้ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ สถานที่อ่ืนดว้ย 

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Thursday, 23 July 2020 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     เรือ่ง           
Item  Re :  

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

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เรือ่ง           
Item  Re :  

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

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เรือ่ง           
Item  Re :  

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

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เรือ่ง           
Item  Re :  

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

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่     เรือ่ง           
Item  Re :  

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

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เรือ่ง            



Item  Re :  
 ชื่อกรรมการ     

Director Name 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    
Director Name 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    
Director Name 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    
Director Name 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

ลงช่ือ/ Signed  ผูม้อบฉันทะ/ Grantor 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 
 


