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เอกสารแนบ 7 

Attachment 7 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 
 

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 ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 6) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment 6) 

 

   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 2565 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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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงัน ีดงันี 

  In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

วาระท ี1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครังท ี1/2564 ซึงประชมุเมือวันท ี17 พฤศจิกายน 2564 
Agenda no. 1 To acknowledge the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 held on 17 November 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบริษัทประจาํปี 2564 สนิสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s 2021 business performance for the year ended 31 December 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทประจาํปี 2564 สนิสดุ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s 2021 financial statements for the year ended 31 December 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาํไรสทุธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profits to the legal reserves 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน ี

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

 



3 | 7 
 

วาระท ี5 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผลประจาํปี 2564  

Agenda no. 5 To consider and approve dividend payment for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
 

วาระท ี6 พิจารณาเลอืกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกตามวาระ 

Agenda no. 6 To consider and elect new directors in replace of those who are due to retire by rotation 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 

     กรณีแตง่ตงักรรมการทงัชดุ 

Approve the appointment of all directors 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
    กรณีแต่งตงักรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี 

Approve the appointment of each director listed below 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

1. ชอืกรรมการ 

Name of Director 

นายพีระ เลาหสมบูรณ ์

Mr. Pira Laohasomboon 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 2. 
 


ชอืกรรมการ 

Name of Director 
เหน็ด้วย 

นายนธิิ นาคะเกศ 

Mr. Nithi Nakages 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. 


ชอืกรรมการ 

Name of Director 

นางสาวภัทรน์รินทร ์มลิวัลย ์

Ms. Patnarin Maliwal 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 
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วาระท ี7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

Agenda no. 7 To consider and approve the remuneration of directors and members of the Audit Committee 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี8 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2565 

Agenda no. 8 To consider and appoint the Company‘s financial auditors and approve the audit fees for the year 2022 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี9 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้าม)ี 

Agenda no. 9 Other matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

(5)  ในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

In case the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid 

and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

 

(6)        การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทรีะบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

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. 

 

(7) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีทีทปีระชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติใน

เรอืงใด นอกเหนือจากเรืองทีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมกีารแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพมิเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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 agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any 
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fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

 

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: 

1. ผูถ้ือหุน้ทีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. 

2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 

3. ในกรณีทีมวีาระทจีะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

ตามแนบ 

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the 

Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

Supplemental Proxy Form B 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชัน แอนด ์คอมมิวนเิคชัน เนท็เวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited. 

  

 ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัที 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียวเทา่นนั โดย

ดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่ บริษัท อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั M ถนนสุคนธสวสัดิ 

แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรือทจีะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
 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. 

 

 
วาระท ี   เรอืง    

   Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี   เรอืง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี   เรอืง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระท ี   เรอืง  เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 
Agenda No. Subject To elect directors in replacement of retired directors by rotation 
 

1. ชือกรรมการ____________________ 

Name of Director 

 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 2. 
 


ชือกรรมการ____________________ 

Name of Director 

 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. 


ชือกรรมการ____________________ 

Name of Director 

 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตอ้งบริบูรณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ  

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 

 

 
 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 


