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(Duty Stamp 20 Baht) 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A)  

เขียนท่ี      
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น      Written at 
Shareholders’ Registration No. 

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 2) 
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.2) 
 

 
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 ในองัคารวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ลอ็บบี ้ โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695                  
ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

Meeting) 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. 
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting. It 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 
( ) 

 
 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้ คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียว เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 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 

 
 

 
 


