
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซ่ึงเปนแบบทีง่ายและไมซับซอน) 
(General and Simple Form) 

 

 

 

 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                                         เขียนที่               
Shareholder Registration Number Written at               

 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date          Month              Year 

 

(1) ขาพเจา                 สัญชาติ     อยูเลขที่                   ซอย   
 I/We    Nationality   Residing/located at no.         Soi 

 ถนน   ตําบล/แขวง                อาํเภอ/เขต      จังหวัด      
 Road  Tambol/Subdistrict                Amphur/District      Province 

 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 

(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด )มหาชน(  (“บริษัทฯ”) 
 being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม               หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                 เสียง ดังนี้ 
          holding the total number of                              shares       and have the rights to vote equal to          votes as follows 

  หุนสามัญ                หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
  Ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to    votes  

  หุนบุริมสิทธิ                หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       Preference share              shares     and have the rights to vote equal to                 votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                                   อาย ุ           ป อยูบานเลขที ่                 
Name                                               age            years residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง                       อําเภอ        
Road                                     Tambol/Subdistrict             Amphur/District 

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย      
Province                                Postal Code                             

หรือ/Or 

ชื่อ                                                   อาย ุ          ป อยูบานเลขที่                   
Name      age          years residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง                       อําเภอ        
Road                                     Tambol/Subdistrict             Amphur/District 

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย         
Province                                Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว/anyone of these persons 
 

กรณีเลือกขอ 1. กรุณาทําเครือ่งหมาย  ที ่ 
 1. ระบุชือ่ผูรับมอบอํานาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give 
the details of proxy (proxies). 

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



 

 

 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 

 นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธิ ์Ms. Nilobon Tangprasit หรือ/or 

 นางสาวนฤมล วังศธรธณคุณ Ms. Narumol Wangsatorntanakun หรือ/or 

 นายชวลิต จินดาวณิค Mr. Chavalit Chindavanig 

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 15 ของหนังสือเชิญประชุม 

สามัญผูถือหุน ประจําป 2563) (Profiles of the Independent Directors of the Company 

are specified in the Attachment No. 15 of the Notice of the 2020 Annual General 

Meeting of Shareholders) 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระที่เหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ 

ที่ไมสามารถเขาประชุม 

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. 

เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีที่  

13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้น IT บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท  

ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 

Thursday, August 13, 2020 at 2 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 

New Petchburi Road, Bang Kapi Subdistrict, Huay Khwang District, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may 

be held.  
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา

ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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. 

 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

 

หมายเหต/ุRemarks 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. 
  

กรณเีลือกขอ 2. กรุณาทําเครื่องหมาย  
ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 


