
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY Form B. 

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

วนัท่ี.................เดือน…….............................พ.ศ……............ 
Date               Month                                  Year              

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

อยู่บ้านเลขท่ี.............................ถนน..................................................ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at No.                       Road           Sub-district 

อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์............................................ 
District                 Province                  Postcode 

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

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................เสียง 
ดงันีh้olding the total amount of                                shares and the voting right equals to                votes as 
follows: 

หุ้นสามญั.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสียง 
Ordinary share                                            shares Equal to voting right  votes 

หุ้นบริุมสิทธิ..................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสียง 
Preferred shares                      shares Equal to voting right                votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย) 
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 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..............................หรือ 
District            Province                                   Postcode                   or 

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

อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..............................หรือ 
District                                           Province                                   Postcode                   or 



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

อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..................................... 
District                                           Province                                   Postcode                    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่น 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Shareholders’ Meeting 
for the year 2016 to be held on April 21, 2016 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้าม)ี 
Agenda 1 Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders. (If any) 
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้/ No Casting of votes on this agenda item is required.) 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ซึง่ประชมุ 
เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) 

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders 
No.1/2015 which held on December 18, 2015 (details as shown in Attachment No. 1) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ เห็นสมควร 
(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระท่ี 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) 

Agenda 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating 
Results for 2015 (details as shown in Attachment No. 2 

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



วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบญัชี (รายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) 

Agenda 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended 
December 31, 2015, audited by the Certified Public Accountant (details as shown in 
Attachment No. 2) 

(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าปี 2558  

Agenda 5 To consider and approve the allocation of Net Profit to be a reserve fund and 2015 dividend 
payment 

(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2559 (ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 3) 

Agenda 6 To consider the Election of Director in Replacement of director who retired by rotation 
(Summary profiles of the proposed person to replace directors retiring by rotation as shown 
in Attachment No. 3) 

(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 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 



การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงัรายนามต่อไปนี  ้
The election of the individual director , namely;  
1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ / 1. Prof. Dr. Pairash Thajchayapong 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

  งดออกเสียง 
Abstain 

2. นายอรัญ เพิม่พิบลูย์ / 2. Mr. Aran Permpiboon 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ / 3. Ms. Narumol Wangsatorntanakun 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

4. นางสาวนิโลบล ตัง้ประสิทธ์ิ / 4. Ms. Nilobon Tangprasit 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
Agenda 7 To approve the Remuneration for the Company’s Directors 

(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 (รายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 6) 

Agenda 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the Audit fee for the year 
2016 (details as shown in Attachment No. 6) 

(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 



วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other matters (if any) 

(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที ่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที ่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.  

  
ลงชื่อ/Signed.......................................................ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 

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

 
ลงชื่อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

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

 
ลงชื่อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

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

 
ลงชื่อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

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



หมายเหต ุ: 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 



ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Internet Thailand Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวันท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ 
ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่น 
 In the Meeting of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2016 to be held on April 21, 
2016 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. 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 



วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(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: 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 
ลงชื่อ/Signed.......................................................ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 

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

ลงชื่อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 
(......................................................) 

ลงชื่อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 
(......................................................) 

ลงชื่อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 
(......................................................) 


