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เอกสารแนบ 7 

Attachment 7 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 
 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท ี    
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที   เดอืน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขท ี   
Address 

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชัน แอนด ์คอมมวินิเคชัน เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 

being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 
โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียงดงันี 
holding the total amount of                                        shares            and have the rights to vote equal to                           votes as follows 
  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 

ordinary share                                                      shares and have the rights to vote equal to                              votes 
  หุน้บรุมิสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 

preference share                                                  shares and have the rights to vote equal to                              votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิงทีสง่มาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 

   1.  ชอื   อายุ   ปี อยู่บา้นเลขที    
Name age years, residing at 
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code Or 

   2.  ชอื        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อายุ   59  ปี อยู่บา้นเลขที   393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชนั 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      59 years, residing at 393 D.K.J Building, 5th Floor    
ถนน          สคุนธสวสัดิ  ตาํบล/แขวง     ลาดพรา้ว อาํเภอ/เขต     ลาดพรา้ว  
Road                  Sukhonthasawat Tambol/Khwaeng  Latphrao Amphur/Khet  Latphrao 
จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์     10230 หรอื 
Province                 Bangkok Postal Code        10230 Or 

 
คนใดคนหนงึเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  

ในวนัท ี20 เมษายน 256  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผา่นสืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียวเทา่นนั โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่  

บริษัท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั M ถนนสุคนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  

กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

on 20 April 2022 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-AGM) by broadcasting live from the Meeting Room at 

Information and Communication Networks Public Company Limited, D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, 

Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนนั เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in 

accordance with this Proxy Form. 

 

 

 
 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 
 

หมายเหตุ / Remarks: 

ผูถ้ือหุน้ทีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several 

portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 


