
 

 

  

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

ปิดอากรแสตมป 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนที่    
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที่   เดือน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 

 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขที่    
Address 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อินฟอรเ์มช่ัน แอนด ์คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิรค์ส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม     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 

 หุน้บรุมิสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 
    preference share                                                    shares        and have the rights to vote equal to                                                      votes 

 

(3) ขอมอบฉันทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 
  1.  ชื่อ   อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่    

Name age years, residing at 
ถนน    ต  าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
Province Postal Code Or 

  2.  ชื่อ        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ ์ อาย ุ  56  ปี อยูบ่า้นเลขที่  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        ลาดพรา้ว อ าเภอ/เขต          ลาดพรา้ว  
Road                      Sukhonthasawat Tambol/Khwaeng       Latphrao  Amphur/Khet            Latphrao 
จงัหวดั                    กรุงเทพฯ   รหสัไปรษณีย ์       10230 หรือ 
Province                        Bangkok Postal Code                10230 Or 

 
  
 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  
ในวนัที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ฟอรเ์ย ่ชัน้ 2 โรงแรมเจา้พระยาปารค์ )กรุงเทพฯ (เลขที่ 247 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 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 22 April 2020 at 14.00 at the Ballroom Foyer, 2nd Floor, Chaophya Park Hotel (Bangkok) 247 Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok or  
such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ ้รบัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่า 
ขา้พเจา้ไดก้ระท 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   ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 
 
 

หมำยเหตุ / Remarks: 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ 

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ผุถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุน้ที่ระบไุวใ้นขอ้.2 โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นนอ้ยกวา่จ  านวนที่ระบไุวใ้นขอ้ 2. 
The Shareholder must authorize the votes the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause 2 and cannot divide those 
specified shares in partial to the Proxy. 


