
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 

Enclosure 10 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 

Proxy (Form A) 

เขียนท่ี/Made at ............................................... ..................... 
วนัท่ี/Date .............. เดือน/Month ............................... พ.ศ./Year……………… 

(1) ขา้พเจา้/I/We ............................................................................................ สญัชาต/ิNationality ............................................ ..................... 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ................................................. รหสัไปรษณีย/์Postal Code ............... ..................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology 
Plc., holding a total number of……………………………………หุน้/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ and having the right to vote 
equal to ..................................................  เสียง ดงันี/้ votes as follow: 

หุน้สามญั/ Ordinary share ....................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 

หุน้บรุมิสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint 
□  1 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  2 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  3 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  4 นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee 
      Chairman อาย/ุAge 67 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 / No. 12/3 Soi 
Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 หรือ/or 

□  5 นายธนชาต ินุ่มนนท ์/ Mr. Thanachart Numnonda กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา
  และพิจารณาคา่ตอบแทน / Independent Director, Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee and Member of 
  the Nomination and Remuneration Committee อาย/ุAge 55 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 44/280 หมู่บา้นภสัสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / No. 44/280 
Passorn Prestige, Chalerm Prakiat Rama 9 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok 10250 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 
 
 



 

 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใน 
วนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ี
จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย/ only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on 
my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media 
according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof. 
 
 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 
 

 
 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

 

หมายเหตุ/ Remarks 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให ้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได/้ A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting 
and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote. 
 


