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หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (PROXY Form A.) 

(แบบทัว่ไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยและไม่ซบัซอ้น) 

(A general and simple Proxy Form) 

 

 เขยีนที_่___________________________________ 

  Written at  

วนัที_่____เดอืน__________________ปี__________ 

Date  Month            Year 
 

1. ขา้พเจา้ ____________________________________________สญัญาติ_________________________________________ 

I/We       Nationality 

อยู่บา้นเลขที ่____________ถนน________________________________ต าบล/แขวง_______________________________ 

Address           Road           Sub-District 

อ าเภอ/เขต ____________________________________จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย_์_________ 

District            Province          Postal Code 
 

2.  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)  

being a shareholder of Infraset Public Company Limited  

โดยถอืหุน้จานวนท ัง้สิ้นรวม____________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสยีง ดงันี้ 

holding the total amount of   shares  with the voting rights     votes as follows: 

 หุน้สามญั_____________________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสยีง ดงันี้ 

ordinary share    shares     with the voting rights     votes as follows: 

หุน้บุริมสทิธิ_____________________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสยีง ดงันี้ 

ordinary share    shares     with the voting rights      votes as follows: 
 

3.  ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4)  

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 4)  

 (1) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ _______________ปี  

     Name  Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _______________________________ ต าบล/แขวง ___________________  

Address                                    Road             Sub-District  

อ าเภอ/เขต ___________________________ จงัหวดั _________________________ รหสัไปรษณีย ์____________หรือ  

District  Province           Zip Code 

 (2) ชื่อ ___________________________________________________________________ อายุ _______________ปี  

Name  Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _____________________ ต าบล/แขวง _____________________________  

Address                             Road                                      Sub-District  

อ าเภอ/เขต ______________________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์__________หรือ  

District         Province               Zip Code 

  (3) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ ______________ปี  

      Name     Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _______________________ ต าบล/แขวง ___________________________  

Address                             Road                                      Sub-District  

อ าเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั __________________________ รหสัไปรษณีย ์_______ หรือ  

District      Province             Zip Code 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty stamp 20฿ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดบัที่ 5 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

ในวนัที ่17 มถินุายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ส านกังานใหญ่ บริษทัอนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) เลขที ่165/37-39 ถนนรามอนิทรา แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น  

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder’s 

Meeting 2020 to be held on 17 June 2020 at 13.30 hours at  Infraset Public Company Limited (Head Office) 165/37-39  

Ram Intra Road, Anusawari, Bang Khen, Bangkok or on the date and at the place as may be adjourned.  

 

กิจการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืน

ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

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. 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Proxy Grantor  

(…………….………………………………………………….)  

 

 

ลงชื่อ………………………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy Holder  

(…………….………………………………………………….) 

 

 

ลงชื่อ………………………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy Holder  

(…………….………………………………………………….) 

 

 

ลงชื่อ………………………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy Holder  

(…………….………………………………………………….) 

 

 

หมายเหตุ  

Remarks  

   ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน

เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

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. 


