

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.
เขียนที.................................................................................
Written at
วันที...............เดือน............................พ.ศ……....................
Date
Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า..........................................................................สัญชาติ.........................................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที...............................ถนน................................................ตําบลแขวง.....................................................................
Residing at No.
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
District
Province
Postcode
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม......................หุ้น
being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited holding the total amount of
shares
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ........................เสียง ดังนี
and the voting right equals to
votes as follows :
หุ้นสามัญ.................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ............................................เสียง
ordinary share
shares equal to voting right
votes
หุ้นบุริมสิทธิ..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ............................................เสียง
preferred shares
shares equal to voting right
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้ กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วย)
Hereby appoint (May grant proxy to INET Independent Director of which details as in Attachment)
(1) นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อายุ............................ปี
Mr./Mrs./Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที...............................ถนน................................................ตําบล/แขวง....................................................................
Residing at No.
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..................................หรื อ
District
Province
Postcode
or
(2) นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อายุ............................ปี
Mr./Mrs./Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที...............................ถนน................................................ตําบล/แขวง....................................................................
Residing at No.
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..................................หรื อ
District
Province
Postcode
or

(3) นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อายุ...........................ปี
Mr./Mrs./Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที..............................ถนน...............................................ตําบล/แขวง....................................................................
Residing at No.
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
District
Province
Postcode
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น/ประจําปี ................ในวันที................................เวลา................น. ณ ห้ อง INET HALL ชันไอที บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที 1768 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the ......................... General Shareholders' Meeting
to be held on ......................................... at .............. hours at INET HALL Room, IT Floor, Internet Thailand Public
Company Limited, Thai Summit Tower, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok or
on
the date and at the place as may be postponed or changed.
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชือ/Signed..................................................ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(........................................................)
ลงชือ/Signed.................................................ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(........................................................)
ลงชือ/Signed.................................................ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(........................................................)
ลงชือ/Signed.................................................ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(........................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remarks :
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint
more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

