สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (PROXY Form B.)
(แบบกำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่มอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตำยตัว)
(The form clearly specifies certain items and authority to be delegated to the Proxy)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty stamp 20฿

เขียนที_่ ___________________________________
Written at

วันที_่ ____เดือน__________________ปี __________
Date

1.

Month

Year

ข้าพเจ้า ____________________________________________สัญญาติ_________________________________________
I/We

Nationality

อยู่บา้ นเลขที่ ____________ถนน________________________________ตาบล/แขวง_______________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ____________________________________จังหวัด___________________________รหัสไปรษณีย_์ _________
District

Province

Postal Code

2.

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Infraset Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิ้นรวม____________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ____________________เสียง ดังนี้
holding the total amount of
shares with the voting rights
votes as follows:
 หุน้ สามัญ_____________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____________________เสียง ดังนี้
ordinary share
shares with the voting rights
votes as follows:
หุน้ บุริมสิทธิ_____________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ____________________เสียง ดังนี้
ordinary share
shares with the voting rights
votes as follows:

3.

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 (1) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ _______________ปี
Name

Age

Years

อยู่บา้ นเลขที่ _________________ ถนน _______________________________ ตาบล/แขวง ___________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ___________________________ จังหวัด _________________________ รหัสไปรษณีย ์ ____________หรือ
District
Province
Zip Code
 (2) ชื่อ ___________________________________________________________________ อายุ _______________ปี
Name

Age

Years

อยู่บา้ นเลขที่ _________________ ถนน _____________________ ตาบล/แขวง _____________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ______________________________ จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย ์ __________หรือ
District

Province

Zip Code

 (3) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ ______________ปี
Name

Age

Years

อยู่บา้ นเลขที่ _________________ ถนน _______________________ ตาบล/แขวง ___________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ____________________________ จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย ์ _______ หรือ
District

Province
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Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
ในวัน ที่ 17 มิถุน ายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ สานัก งานใหญ่ บริ ษ ัท อิน ฟราเซท จากัด (มหาชน) เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอิน ทรา
แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื
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.
4.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:
วาระที่ 1
Agenda no. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
To consider and certify minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholder no.1/2019
held on 29 August 2019.
 (1) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda no. 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับปี 2562 และรายงานประจาปี 2562
To acknowledge the Company’s operating result for the year 2019 and Annual Report 2019
 (1) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 3
Agenda no. 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษทั สาหรับปี ส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
To consider and approve the Company’s financial statements for the year 2019.
 (1) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 4
Agenda no. 4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2562
To acknowledge the interim dividend payment and the appropriation of net profit as a legal
reserve for the year 2020.
 (1) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain.

วาระที่ 5
Agenda no. 5

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation.
 (1) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Appoint all the nominated candidates as a whole
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain.
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Appoint an individual candidate
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(1) ชื่อกรรมการ
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
Name of Director
Mr. Saran Supaksaran
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(2) ชื่อกรรมการ
นางสาวลลิตา หงษ์รตั นวงศ์
Name of Director
Miss Lalita Hongratanawong
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(3) ชื่อกรรมการ
นายเกษม เตไชยา
Name of Director
Mr. Kasam Techaiya
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 6
Agenda no. 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2563
To consider the remunerations of the Company’s directors for the year 2020.
 (1) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda no. 7

พิจารณาการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
To consider the appointment of the Company’s auditor and the determination of the auditor’s
remuneration for the year 2020.
 (1) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
Agenda no.8

พิจารณาอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุ นที่ได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO)
To consider and approve the changing the objective of the use of funds raised through the sale
of newly issued shares under Initial Public Offering (IPO).
 (1) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 9
Agenda no. 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other business (if any).
 (1) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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5.

ในกรณี ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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.

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
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.

ในกรณี ท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณี ท่ีท่ปี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี ีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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 fact, the proxy holder shall have the right to consider and
vote as to his/her consideration.

กิจการใดทีผ่ ูร้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีทผ่ี ูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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 ……..….…………………………………………… ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(………………………….....…………….…………….………)
ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(……………………………………….………....……….....)
หมำยเหตุ
Remarks
1. ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยก
การลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะ 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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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Form of Proxy (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Infraset Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 17 มิถนุ ายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ สานักงานใหญ่ บริษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) เลขที่
165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื
For the Annual General Shareholder’s Meeting year 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.
-----------------------------------------วาระที่ _______ เรื่อง _________________________________________________________________________________________
Agenda no. Subject
◻(ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
◻(ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
วาระที่ _______ เรื่อง ________________________________________________________________________________________
Agenda no. Subject
◻(ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
◻ (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
วาระที่ _______ เรื่อง _________________________________________________________________________________________
Agenda no. Subject
◻(ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
◻ (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
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วาระที่ _______ เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Agenda no. Subject
To elect directors in replacement of retired directors by rotation
ชื่อกรรมการ …………………………………………………………….
Name of Director
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ …………………………………………………………….
Name of Director
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ …………………………………………………………….
Name of Director
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ ……….……….....………………………………… ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(………………………….......…………….………………)
ลงชื่อ ……….……......………………………………… ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(……………………….....……………….……………....)
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