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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
 

        เขียนที่ ………………………..…………………… 

        วนัท่ี ……. เดือน ………….…… พ.ศ.………..…. 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………….…………….สญัชาติ ……………………………..……………….….  

อยูบ้่านเลขท่ี ………………………………ถนน……………………………………..ต าบล/แขวง…………..……….……………..………….. 

อ าเภอ ……………………………………..จงัหวดั…………………………………..รหสัไปรษณีย์ …………………………..…………….… 

เบอร์โทรศพัท์ ……………………………..........…………….. อีเมล  ……………..……………………………………………………………
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ……..……….หุ้น และ
ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

  นาย / นาง / นางสาว……………….………………………….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………………………… 

ถนน ……………………………………………ต าบล/แขวง …………………………..อ าเภอ/เขต ………………………………...……….… 

จงัหวดั …………………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………….เบอร์โทรศพัท์ ………..………………...……. หรือ 

  …นายโชคชยั…ตัง้พลูสนิธนา………….…………………………. อาย ุ…73…ปี อยูบ้่านเลขท่ี …1275……………….……... 
ถนน ……………ทรงวาด………………………ต าบล/แขวง …สมัพนัธวงศ์…………..อ าเภอ/เขต ……………สมัพนัธวงศ์…………..…….. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10100…………….หรือ 

 ….นายพงษ์เทพ…ผลอนนัต์……….…………………...…….………อาย ุ…67…ปี อยูบ้่านเลขที่ ...36…ซ.ศนูย์วิจยั…4……... 
ถนน ……………เพชรบรีุตดัใหม…่……………ต าบล/แขวง …บางกะปิ………………อ าเภอ/เขต ……………ห้วยขวาง………………..…. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10320…………………..  

 ….นายศรีภพ…สารสาส……….…………………...………………..อาย ุ…64….ปี อยูบ้่านเลขที่ ...12/96…………...………. 
ถนน ……………ศรีนครินทร์…………………...ต าบล/แขวง ……หนองบอน…………..อ าเภอ/เขต ……………ประเวศ……………..……. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10260…………………..   

 …..นายธนารักษ์…พงษ์เภตรา……….…………………...…….……อาย ุ…65……ปี อยูบ้่านเลขท่ี ....478 ซ.รัชดาภิเษก26.… 
ถนน ……………รัชดาภิเษก……………………ต าบล/แขวง ………สามเสนนอก………อ าเภอ/เขต ……………ห้วยขวาง…………..……. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10310…………………..   
 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2564 จดัขึน้ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ในวนัองัคารที่ 21 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ 
ห้องสมัมนา ชัน้ 1 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8 

เมษายน 2564 

     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ปิดอากร 20 บาท 
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ระเบียบวาระที่ 2   พิจารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท ให้เปลี่ยนเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัตกิารออกใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 2 (AIT-W2) จ านวนไม่เกิน 
515,802,242 หน่วย     

 □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 515,802,242 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
   ของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จ านวน 515,802,242 หุ้น     
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาอนุมัตกิารการออกใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 2 (AIT-W2) จ านวนไม่เกนิ
103,160,448 หุ้น 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 515,802,240  บาท และการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิ 
 ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

 
ระเบียบวาระที่ 8    พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวน 103,160,448 หุ้น     
 □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 9   อื่นๆ (ถ้ามี) 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 
  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็ จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
หมายเหต ุ:  

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน   
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะคือ 
ก. หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
ข. หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ระเบียบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 


