
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) โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม.........................หุ้น  

 Being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited holding the total amount of                       shares  

และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................เสยีง ดงันี � 

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..................................หรือ 

District Province Postcode or 
 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้น/ประจําปี................ในวนัที�................................เวลา................น. ณ ห้อง INET HALL ชั �นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต-

ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที� 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลาและสถานที�อื�น 

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 the 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. 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

  วาระที�..............เรื�อง....................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against 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 � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against 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 � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 วาระที�..............เรื�อง.................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

  วาระที�....…...... เรื�อง............................................................................................................ 

   Agenda Item :Subject :  

               (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                                                   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

    การแตง่ตั �งกรรมการทั �งชุด 

                                                    Vote for all the nominated candidates as a whole. 

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

                       การแตง่ตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

    Vote for an individual nominee. 

 ชื�อกรรมการ 1................................................................................... 

 Name of nominee 1......................................................................... 

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

 For  Against  Abstain  

 

 

 






 ชื�อกรรมการ 2................................................................................... 

 Name of nominee 2......................................................................... 

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ 3................................................................................... 

 Name of nominee 3......................................................................... 

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

 For  Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ 4................................................................................... 

  Name of nominee 4......................................................................... 

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

 For  Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ 5................................................................................... 

  Name of nominee 5......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For  Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ 6................................................................................... 

  Name of nominee 6......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For  Against Abstain  

  วาระที�..................เรื�อง................................................................................................................... 

  Agenda Item : Subject 

               (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

   (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 For  Against 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 ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 For  Against Abstain  



 วาระที�..............เรื�อง.................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี �ให้ถือวา่การลงคะแนน

เสยีงนั �นไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�

ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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 รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ 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 �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที�มวีาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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 อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  

The Proxy of the shareholder of Internet Thailand Public Company Limited 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น/ประจําปี..............ในวนัที�...................................................เวลา …......................น.     

ณ ห้อง INET HALL ชั �นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที� 1768              

ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลาและสถานที�อื�น 

 In the Meeting of the................General Shareholders' Meeting to be held on...........................at..............hours 

at the 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. 

 วาระที�...............เรื�อง.................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 วาระที�...............เรื�อง................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 วาระที�...............เรื�อง.................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 






 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 วาระที�..............เรื�อง ................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For  Against Abstain  

 วาระที�...............เรื�อง.................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

  วาระที�................เรื�อง...................................................................................................................  

 Agenda Item :  Subject:  

 ชื�อกรรมการ .................................................................................. 

 Name of nominee......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ .................................................................................. 

 Name of nominee......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ .................................................................................. 

 Name of nominee......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ .................................................................................. 

 Name of nominee......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain 



 ชื�อกรรมการ .................................................................................. 

 Name of nominee......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

I/We certified that the information contained in this attachment to Proxy Form is complete and true. 

                                                                                 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





