
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 12 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                
Shareholder registration number Written at               

 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date              Month                   Year 
 
(1) ข้าพเจ้า   สญัชาต ิ                 อยูเ่ลขที่                           ซอย    
 I/We    nationality                                 residing/located at no.                      Soi 

 ถนน   ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 

 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด )มหาชน(  (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                   เสียง ดงันี ้
           Holding the total number of                                     shares       and have the rights to vote equal to                votes as follows 

  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to    votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to                   votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ้่านเลขที ่                  
Name                                                  age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                     Tambol/Kwaeng                      Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์      
Province                                Postal Code                             

หรือ/Or 

ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ้่านเลขที ่      
Name      age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ        
Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์         
Province                                Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว/Anyone of these persons 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 



 

 

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the 
Company 

 ศ.ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D.)หรือ/Or 
 นายอรัญ เพ่ิมพิบลูย์ Mr. Aran Permpiboon  หรือ/Or 
 นางสาวนิโลบล ตัง้ประสิทธ์ิ Ms. Nilobon Tangprasit 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  11 ของหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of 
the Company are specified in Enclosure 11 of the Notice of the 2018 Annual 
General Meeting of Shareholders) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมส่ามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไมส่ามารถเข้าประชมุ 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other 
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is 
unable to attend the meeting. 

เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันที่  
23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทย
ซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 
2018 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi 
Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ )ถ้ามี(  

Agenda item no. 1 Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders. (If any) 

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

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 



 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders which held on April 21, 2017    

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  

Agenda item no. 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating Results for 2017  

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  

Agenda item no. 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December 31, 
2017, audited by the Certified Public Accountant  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 
Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of Net Profit to be a reserve fund and 2017 dividend payment 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

 

 

 



 

 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2561  

Agenda item no. 6 To consider the election of Directors in Replacement of director who retired by rotation  

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

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

การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
The election of the complete set of the Board of Directors  

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 
การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงัรายนามต่อไปนี ้

The election of the individual director , namely;  

1. นายมรกต เธียรมนตรี / 1. Mr. Morakot Thienmontree 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

2. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ / 2. Mr. Aniruth   Hiranraks 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. นางมรกต กลุธรรมโยธินv / 3. Mrs. Morragot Kulatumyotin 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

4. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ / 4. Ms. Narumol Wangsatorntanakun 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda item no. 7 To approve the remuneration for the Company’s Directors  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 



 

 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
Agenda item no. 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the year 2018  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 16 
Agenda item no. 9 To approve the amendment to Section 16 of Articles of Association  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 10 Other matters (If any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with 
my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 



 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
 
หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this 
Proxy Form B. provided. 



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด )มหาชน(  
A proxy is granted by a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited  

 
ในประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2561 ในวนัที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2018 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, 
Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 
 
 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 


