
 

Page | 1  
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (PROXY Form C.) 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
(The Form for foreign shareholders who have custodians in Thailand only)  

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 บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)  

being a shareholder of Infraset Public Company Limited  

โดยถอืหุน้จ านวนท ั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 ้/Hereby appoint  

 (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฿ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 8 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั้งที่ 

1/2564 ในวนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยด าเนินการถ่ายทอดจาก  

ส านกังานใหญ่ บริษทัอนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) เลขที ่165/37-39 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึ

เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น  

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting 

of Shareholders No.1/2021 to be held on 6 October 2021 14.00 hours via electronics channel only and broadcast from 

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.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้  

I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:  

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  หุน้สามญั __________________ หุน้ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้_____________เสยีง 

Grant partial shares of Ordinary                             share shares, entitled to voting right            votes. 
 

5.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้ ดงันี้ 

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners: 

วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2564 

Agenda no. 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held 

on 21 April 2021.   

 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที ่2   พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

Agenda no. 2  To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment 

to Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line with the decrease of 

the Company’s registered capital.  

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่3   พจิารณาอนุมตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ คร ัง้ที1่ (INSET-W1) 

Agenda no. 3  To consider and approve the issuance of warrants to purchase the ordinary shares of Infraset 

Public Company Limited (INSET-W1). 
 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่4   พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

Agenda no. 4  To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment 

to Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line with the decrease of 

the Company’s registered capital. 
 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain. 
 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จ านวนไม่เกิน 307,999,983 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพือ่รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทั ครัง้ที ่1 (INSET-W1) 

Agenda no.5  To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares up to 307,999,983 

shares, at the par value of 0.50 Baht per share, for the issuance of warrants to purchase ordinary 

shares of the Company No.1 (INSET-W1) 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve        Disapprove  Abstain 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 

Agenda no.6  To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and Clause 3 of the 

Memorandum of Association of the Company to be in line with the amendment of the 

Company’s objectives. 
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 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve        Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่7   พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

Agenda no. 7 Other business (if any).  

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve          Disapprove         Abstain 

6.  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้  ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้  

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.  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมกีาร

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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. 

กิจการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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  

Signature                                      Proxy Grantor  

  (…………………………….…………….…………….…)  

 

ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  

Signature                                     Proxy Holder  

   (……………………………………….…….…………..)  
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หมายเหตุ  / Remarks  

1.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

 The proxy form C is only used for shareholders whose names appeared in the foreign investors registration and 

he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.  

1. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

 (1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้  าเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  

 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian)  

  Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

2. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split 

shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

3. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการท ัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as 

a whole or for an individual nominee.  

4. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ  

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the 

proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C 

 

 

 

 


