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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

ปิดอากรแสตมป 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 

 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เขียนที่     
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที่   เดือน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ้่านเลขที่    
Address 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิร์คส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียงดงันี ้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                                      votes as follows 

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

 หุ้นบริุมสทุธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
    preference share                                                   shares        and have the rights to vote equal to                                      votes 

 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มาด้วย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 

  1.  ชื่อ   อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่    
Name age years, residing at 
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Province Postal Code Or 

  2.  ชื่อ        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อาย ุ  56  ปี อยูบ้่านเลขที่   393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชัน้ 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      56 years, residing at 393 D.K.J Building, 5th Floor    
ถนน          สคุนธสวสัดิ ์  ต าบล/แขวง     ลาดพร้าว อ าเภอ/เขต     ลาดพร้าว  
Road                  Sukhonthasawat Tambol/Khwaeng  Latphrao Amphur/Khet  Latphrao 
จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์      10230 หรือ 
Province                 Bangkok Postal Code        10230 Or 

 
  
 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  
ในวนัที่ 24 เมษายน 2562เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตลั บอลรูม 3 และ 4  ชัน้ 2 อาคาร อี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 

 Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 
 on 24 April 2019 at 14.00 at the Crystal Ballroom 3&4, 2nd Floor, Building E, Crystal Design Center 1420/1 Praditmanutham Rd.,Klongian, Bangkapi,  
 Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
Item No. 1 To certify the Minutes of 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on 26 April 2018 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Item No. 2 To acknowledge the Company’s 2018 business performance for the year ended 31 December 2018 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Item No. 3 To consider and approve the Company’s 2018 financial statements for the year ended 31 December 2018 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
Item No. 4 To consider and approve the allocation of net profits to the legal reserves and dividend payment for the year 2018 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
To consider and approve the allocation of net profits to the legal reserves 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 



 

 

4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
To consider and approve dividend payment for the year 2018 
 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove Abstain 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  
Item No. 5 To consider and elect new directors in replace of those who are due to retire by rotation 

 
 
 



(ก) 
(a) 

ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
    กรณีแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

Approve the appointment of all directors 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
   กรณีแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

Approve the appointment of each director listed below 
1. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร 

Mr. Segsan Roylapcharoenporn 

 



 
2. 

เห็นด้วย 
Approve 
นายรณภมิู รุ่งเรืองผล 

ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

งดออกเสียง 
Abstain 

 


Mr.  Ronapoom Rungruangpol 
เห็นด้วย 

 


 
ไมเ่ห็นด้วย 

 


 
งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
3. นายอนวุตัิร์ เหลืองทวีกลุ     

 


Mr. Anuwat Luengtaweekul  
เห็นด้วย 

 


 
ไมเ่ห็นด้วย 

 


 
งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

  

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
Item No. 6 To consider and approve the remuneration of directors and members of the Audit Committee 

 

(ก) 
(a) 

ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove Abstain 

 
 

 



 

 

 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Item No. 7 To consider and appoint the Company’s financial auditors and approve the audit fees for the year 2019 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Item No. 8 Other matters (if any) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถู่กต้องและไมใ่ชเ่ป็นการ 
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid. 

 
(6)        ในกรณที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณที่ที่ประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติใน 

เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ 
ลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting 
considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy 
shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า 
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the 
proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form. 
 

 ลงนาม/Signed   ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 

ลงนาม/Signed   ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 

ลงนาม/Signed   ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
ลงนาม/Signed   ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 



 

 

 
 
 

หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ 

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his 
or her shares between many proxies in order to split his or her votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลก็ได้ 
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate 
individually. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ข ตามแนบ 
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 เห็นด้วย 
Approve 

ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

งดออกเสียง 
Abstain 

ชือ่กรรมการ     

 เห็นด้วย 
Approve 

ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

งดออกเสียง 
Abstain 

ชือ่กรรมการ     

 เห็นด้วย 
Approve 

ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

งดออกเสียง 
Abstain 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

Supplemental Proxy Form B 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิร์คส จ ากัด (มหาชน) 
  This supplemental proxy is granted by a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited. 

 ในการประชุมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตลั บอลรูม 3 และ 4 ชัน้ 2 อาคาร อี คริสตลั  
 ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2019 at 14.00 at the Crystal Ballroom 3&4  2nd Floor, Building E Crystal  
Design Center 1420/1 Praditmanutham Rd., Klongjan, Bangkapi, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 
วาระที่    เร่ือง    

    Item No. Re: 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที่    เร่ือง    
Item No. Re: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่    เร่ือง    
Item No. Re: 

(ก) 
(a) 

ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
   เห็นด้วย  ไมเห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Item No. Re: To consider and approve the appointment of directors (if any) 

ชือ่กรรมการ



 

 

 


