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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส  ประจ าปี 2558 

(Form to nominate AIS’ director for the year 2015) 
 

      

      ข้าพจ้า (ผู้เสนอ).................................................................................................................................................. 
      Name (Proposer) 

ที่อยู.่........................................................................................................................................................................ 
Address 

โทรศพัท์........................................... โทรสาร............................................ E-mail.............................................. 
Telephone Facsimile  
จ านวนหุ้น ADVANC ที่ถือ................................. หุ้น   
Holding ADVANC of                                              share(s)   
 

  ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์จะเสนอช่ือ    (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................     
เข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  ในปี 2558  โดยบุคคล
ดงักล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบประวตัิของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการ ประจ าปี 2558” (แบบฟอร์ม 3)  และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกต้อง เป็นจริง               
ทกุประการ 

 
 
 
 
 
 

  พร้อมกนันี ้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูของข้าพเจ้าข้างต้น หลกัฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการ
พิจารณาตา่งๆ  มีความครบถ้วน ถกูต้อง  และเป็นจริงทกุประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักลา่วได้ในกรณีที่มีความจ าเป็น 
 
 

 

      
 

ลงนาม...................................................    ผู้ เสนอ 
Signed    Proposer 

 

วนัท่ี.......................................................  
Date  

  
 
 
 
 

                (I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss)..................................................................as a candidate to be 

elected as AIS’ director for the year 2015. Such person has made his/her consent and certified that information 

provided in “the resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2015” (Form 3) and 

other supporting document is true and correct. 

 (I certify that all information I have provided in this form including the evidence of shares held and  

supporting documents is true and correct.  I consent that the Company may disclose the attached information 

or evidence if the Company deems it necessary.) 

) 

แบบฟอร์ม 2 
(Form 2) 
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                                   ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
                              เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจ าปี 2558 

 
 
 

      ข้าพเจ้า  (นาย / นาง / นางสาว)....................................................................................................................... 
      Name (Mr. / Mrs. / Miss) 

ที่อยู.่.......................................................................................................................................................................... 
Address 
สญัชาติ..................................... วนั / เดือน / ปี เกิด................................. อาย.ุ...................................... ปี 
Nationality Date of birth Age year(s) 

โทรศพัท์........................................... โทรสาร......................................... E-mail................................................. 
Telephone Facsimile  
 

คุณวุฒทิางการศึกษา (Education) 
ปีทีส าเร็จ 

(Year of graduation) 

ระดบัการศกึษา 
(Education Level) 

สถาบนัการศกึษา 
(Educational Institution) 

สาขาวชิา 
(Major/Specialization) 

    
    
    

 

ประวัติการท างานภายใน 5 ปี  (Working experiences in the past 5 years) 

ตัง้แตปี่ 
(From year) 

ถึงปี 
(To year) 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
(Company / Type of business) 

ต าแหนง่ 
(Position) 

    
    
    
    

 

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
(โปรดแนบส ำนำหลกัฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรม พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง)  
(Training for director course of Thai Institute of directors (IOD)  (Please enclose a certified true copy of certificates)) 

ปี 
(Year) 

หลกัสตูร 
(Course) 

  
  

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ  (Competency / Expertise) 

ล าดบัท่ี 
(No.) 

รายละเอียด 
(Details) 

  
  

2” X 2” 
รูปถ่าย (ไม่เกิน  

3 เดือน) 
Photograph (taken 

within 3 months) 

       (Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2015)  

 

แบบฟอร์ม 3 
(Form 3) 
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จ านวนหุ้น ADVANC ที่ถือ................................. หุ้น 
Holding ADVANC of                                              share(s) 
 

 การมีส่วนได้เสียทัง้ทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ AIS (โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและ
ลกัษณะส่วนได้เสียพร้อมระบมูุลค่ำของรำยกำร) 
(Please specify any direct and/or indirect interests in AIS as counterparty (Please specify nature of transaction, and 

characteristic of such interests, and transaction value))  

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
 

การถอืหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AIS  (โปรดระบชืุอ่บริษัท จ ำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
(Please specify any shareholding or directorship of any related company of AIS (Please specify company’s names, number 

of shares held ,and percentage of total number of the voting rights)) 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
 

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ AIS (โปรดระบชืุอ่ห้ำงหุ้นส่วน / บริษัท จ ำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมด และประเภทธุรกิจของห้ำงหุ้นส่วน / บริษัท ดงักล่ำว) 
(Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same nature of business as 

AIS and is in competition with the business of AIS (Please specify partnership’s name, company’s name, number of shares 

held, percentage of total number of the voting rights and its nature of business)) 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
 

 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท แอดวานซ์            
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2558  และขอรับรองว่าข้อมลูของข้าพเจ้าข้างต้นนีถ้กูต้องครบถ้วน และเป็น
ความจริงทกุประการ   และขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 
 (I hereby consent to this proposal to be nominated as AIS’ director for the year 2015, and declare that all the 

information I have provided in this form and the supporting documents is true and correct. I certify that my qualification 

meet all the Company’s criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.)  
 

 

 

 

 

 
ลงนาม...................................................... ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
Signed Candidate   

วนัท่ี..........................................................  
Date  
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เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required) 
ส าหรับแบบฟอร์ม 2  (For Form 2) 
1. หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น  (Shareholder’s identification) 

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders) 

บุคคลธรรมดา 
(Individual) 

ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งชาติ) ทีล่งนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

A signed copy of identification card/ 
passport (in case of foreigner)  must be 
enclosed 

ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจาก
นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

A signed copy of share certificate or a copy 
of certificate of share held issued by 
securities companies or Thailand Securities 
Depository Co.,Ltd.) 

นิติบุคคล 
(Juristic person) 

ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลทีล่งนามโดยกรรมการผู้ มีอ านาจ     
ลงนาม พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  และส าเนาบตัรประชาชน
หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการ
ผู้ มีอ านาจลงนามดงักลา่วที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

A copy of the company’s affidavit signed by 
authorized director and affix with the 
company’s seal, and a copy of identification 
card/passport (in case of foreigner) of 
authorized directors must be enclosed 

ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจ
ลงนาม  พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี   หรือหนงัสือรับรองจาก
นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

A copy of share certificate signed by 
authorized director and affix with the 
company’s seal, or a copy of certificate of 
share held issued by securities companies or 
Thailand Securities Depository Co.,Ltd.) 

หมายเหต:ุ 

(Note) 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ หรือนามสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วที่ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 

 (If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those 

changes must be enclosed.) 

2. ข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืก  (Additional condition for proposal) 

กรณีที่ 1 
(Case 1) 

ผู้ ถือหุ้นหลายคนรวมกนัเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ  ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนกรอกแบบฟอร์มนี ้      
คนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัน าสง่
บริษัท 

In case a group of shareholders proposes            
a candidate, each shareholder must separately 
fill in and sign this form as evidence. Then 
the forms should be gathered into one set 
before submitting to the Company  

กรณีที่ 2 
(Case 2) 

ผู้ ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบคุคล
มากกวา่ 1 ราย  ให้ผู้ ถือหุ้นจดัท าแบบฟอร์ม 1 ชดุ ตอ่ 1 ราย  

In case the shareholder (s) wishes to propose 
more than one candidate, Form must be filled 
separately for each particular person. 

3. บริษัทจะไมพ่ิจารณาบคุคลทีผู่้ ถือหุ้นเสนอ  ในกรณีที่พบวา่ข้อมลู และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง  หรือ
บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอช่ือได้  รวมทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถกูเสนอช่ือมีคุณสมบตัิ         
ไมค่รบถ้วนตามทีก่ าหนด   
(The Company will not consider the proposed candidate if the information / evidence provided is incomplete, incorrect 

or the shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.) 
 

ส าหรับแบบฟอร์ม 3  (For Form 3) 
1. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือที่ลงนามรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
 (Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner)  must be enclosed) 

2. ในกรณีที่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว ท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 
(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must 

be enclosed) 


