
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

PROXY Form B. 

 
เขียนที�................................................................................... 
Written at 

วนัที�.................เดือน…….............................พ.ศ……............ 
Date               Month                                  Year              

(1) ข้าพเจ้า................................................................................................สญัชาต.ิ................................................ 
I/We        Nationality 

อยูบ้่านเลขที�.............................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.............................................. 
Residing at No.                       Road           Sub-district 

อําเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์............................................ 
District                 Province                  Postcode 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  
Being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจํานวนทั Xงสิ Xนรวม............................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................เสยีง ดงันี X
holding the total amount of                                shares and the voting right equals to                votes as follows: 

หุ้นสามญั.....................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง 
Ordinary share                                            shares Equal to voting right  votes 

หุ้นบริุมสทิธิ..................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง 
Preferred shares                      shares Equal to voting right                votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย) 
Hereby appoint (May grant proxy to INET Independent Director of which details as in Attachment) 

1. นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อาย.ุ....................ปี 
Mr./Mrs./Miss              Age             Years 

อยูบ้่านเลขที�....................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อําเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..............................หรือ 
District            Province                                   Postcode                   or 

2. นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อาย.ุ....................ปี 
Mr./Mrs./Miss              Age             Years 

อยูบ้่านเลขที�....................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อําเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..............................หรือ 
District                                           Province                                   Postcode                   or 

�
 



3. นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อาย.ุ....................ปี 
Mr./Mrs./Miss              Age             Years 

อยูบ้่านเลขที�....................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อําเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..................................... 
District                                           Province                                   Postcode                    

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครั Xงที� 1/2558 ในวนัที� 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ ชั Xนไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที� 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลาและสถานที�อื�น 
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2015 to be held on December 18, 2015 at 13.30 hours at the INET Hall Conference Room, 
IT Floor, Internet Thailand Public Company Limited, Thai Summit Tower, 1768 New Petchaburi Road, 
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Xงนี X ดงันี X 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

วาระที� 1 เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 
Agenda 1 Chairman inform the Meeting 

(ไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี X / No Casting of votes on this agenda item is required.) 

วาระที� 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ�งประชมุวนัที� 27 เมษายน 2558 
Agenda 2 To consider and endorse the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the  
                year 2015 held on 27 April 2015 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระที� 3 พิจารณาอนมุตัิการโอนทนุสาํรองตามกฎหมายและสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเพื�อนํามาล้างผลขาดทนุ 
     สะสมของบริษัท 
Agenda 3 To consider and approve the transfer of share premium and reserve funds pursuant to the  
       law, to compensate for the accumulated loss 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 



วาระที� 4 พิจารณาอนมุตัิการทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์อนัเนื�องมาจากการลงทนุสร้างศนูย์ปฏิบตักิารข้อมลู 
       ไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
Agenda 4 To consider and approve transaction on Acquisition of Assets regarding an investment on 
     the construction of the INET Data Center 3 (INET-IDC3) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระที� 5 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีมลูคา่เสนอขายไมเ่กิน 500,000,000 บาท หรือ 
       เทียบเทา่ 
Agenda 5 To consider and approve the issuance and offering debenture of not exceeding 500 million 
       baht or equivalent 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระที� 6 วาระอื�นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 6 Other matters (if any) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี Xให้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนั Xนไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid 
and not my voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที�
ที �ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที �ระบ ุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที�เห็นสมควร 
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, 



including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the 
right to consider and vote as to his/her consideration. 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

  
 

ลงชื�อ/Signed.......................................................ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
(.......................................................) 

 
 
ลงชื�อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 
 
 
ลงชื�อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 
 
 
ลงชื�อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 
 
หมายเหต ุ: 
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตั Xงกรรมการสามารถเลอืกตั Xงกรรมการทั Xงชดุหรือเลอืกตั Xงกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที�มวีาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

Remarks :  
1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may 

not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated 

candidates as a whole or for an individual nominee. 
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, 

the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 

 

 

 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Internet Thailand Public Company Limited 

 ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Xงที� 1/2558 ในวนัที� 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ 
ชั Xนไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที� 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลาและสถานที�อื�น 
 In the Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 to be held on 
December 18, 2015 at 13.30 hours at the INET Hall Conference Room, IT Floor, Internet Thailand Public 
Company Limited, Thai Summit Tower, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok or on 
the date and at the place as may be postponed or changed. 

วาระที�……...…..เรื�อง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระที�……...…..เรื�อง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระที�……...…..เรื�อง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

 

�
 



วาระที�……...…..เรื�อง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระที�……...…..เรื�อง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระที�……...…..เรื�อง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

 
ลงชื�อ/Signed.......................................................ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 

(.......................................................) 
 
ลงชื�อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 
 
ลงชื�อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 
 
ลงชื�อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 


