
 

สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 

Enclosure 7 

                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)               
Proxy (Form C) (This Form is designed for foreign shareholders who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thai land) 

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

(1) ขา้พเจา้/I/We ............................................................................................ สญัชาติ/Nationality ............................................ ..................... 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province................................................. รหสัไปรษณีย/์Postal Code .............. .....................
ในฐานะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้ับ/in the capacity of a Depository and Trustee (Custodian) for ................... 
…………………………....................................................ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท วินทค์อม เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิน้
รวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology Plc., holding a total number of……………………………………หุน้/shares และออก
เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ/ and having the right to vote equal to ........................................... เสียง ดงันี ้votes as follow: 

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

หุน้บรุมิสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(2) ขอมอบฉันทะให/้hereby appoint 
□  1 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรอื/or 
□  2 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรอื/or 
□  3 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรอื/or 
□  4 นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee 
      Chairman อาย/ุAge 66 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 / No. 12/3 Soi 
Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 

การมสี่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : วาระท่ี 4 / Conflict of Interest: Agenda 4 หรอื/or 
□  5 นายเกรยีงไกร บญุเลิศอทุยั / Mr. Kriengkrai Boonlert-u-thai กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ Independent 
  Director, Audit Committee and Member of the Risk Management Committee อาย/ุAge 48 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 295/114 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400 / No. 295/114 Asok-Dindaeng Road, 
Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 
การมสี่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : ไม่ม ี/ Conflict of Interest: -none- 
 



 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ใน 
วนัศกุรท่ี์ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ด ิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชัน้ 3 หอ้งแกรนด ์ บอลรูม ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร หรอืท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย/ only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for 
attending and voting on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, July 24, 2020 at 14.00 hrs. at the 
Grand Ball Room, 3rd Floor, The Okura Prestige Bangkok Hotel, Wireless Road,  Lumpini, Pathumwan, Bangkok or any adjournment 
thereof. 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ ดงันี ้ / I/we authorize my/our proxy to attend and 
vote on behalf of my/our behalf in this Meeting in the following manner 
 □ มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ / Authorize in full equivalent to total numbers of shares held 
by me/us, and which I/we have the right to vote. 
 □ มอบฉันทะบางส่วน คือ /Authorize in part, equal to: 
  □ หุน้สามญัจ านวน/No. of ordinary share …………………….หุน้/shares, และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ / and having 
voting right for …………………….เสียง/ votes รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด/ Total voting right for …………………….เสียง / votes 
  □ หุน้บรุมิสิทธิจ านวน/No. of Preferred share ……………………หุน้/shares, และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ / and 
having voting right for ………………….เสียง/ votes รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด/ Total voting right for ……………………เสียง / 
votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้/In the meeting, l/We authorize the Proxy to 
vote on behalf of myself/ourselves as follows: 
 วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

 วาระท่ี 2  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2562 
 Agenda 2 To acknowledge the results of operations of the Company for the year 2019 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

 



 

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทประจ าปี 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
 Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2019 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะครบก าหนดออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation  

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
   □ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire board 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 
   □ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
        Appointment of any director(s) 
  4.1 เห็นสมควรแต่งตัง้ให ้นางทรงศร ีศรรุีง่เรอืงจิต กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทอีกวาระหน่ึง 
  4.1 To consider and approve reappointment of Mrs. Songsri Srirungroungjit to be a  Director for another term. 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 
  4.2 เห็นสมควรแต่งตัง้ให ้นายสรรพชัญ โสภณ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทอีกวาระหน่ึง 
  4.2 To consider and approve reappointment of Mr . Sanpat Sopon to be a Director for another term. 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 
  4.3 เห็นสมควรแต่งตัง้ให ้นายธนชาติ นุ่มนนท ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทอีกวาระหน่ึง 
  4.3 To consider and approve reappointment of Mr. Thanachart Numnonda to be a Director for another term. 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
 Agenda 5 To consider and approve the director’s remuneration  
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 



 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตประจ าปี 2563 และอนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบรษัิท 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2020  
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:   
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

 วาระท่ี 7  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 
 Agenda 7 To acknowledge the interim dividend payment and the appropriation of profits as the statutory reserve  

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

 วาระท่ี 8  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถา้ม)ี 
 Agenda 8 Other businesses (if any) 
   เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้ักถามและใหค้ณะกรรมการบริษัทตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้/ The 
shareholders  are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ / The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified 
under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder  
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัม อบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  / If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any 
agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above , or if there is any change or 
amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my /our behalf as the proxy deems 
appropriate 

 

 

 

 



 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท า เองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 
ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ/ Remarks 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ / This Proxy Form (C) is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a 
Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ / Documentary evidences required to be enclosed together with this proxy are as follows: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน / A Shareholder’s power of 
attorney which authorizes the Custodian to sign the proxy on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยันวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) / A letter of certification confirming that the 
person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/ Where more than one proxy are appointed, only one proxy is allowed to attend the 
meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting 
purpose 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / With respect to the agenda appointing directors, it is 
optional to elect all or any of the proposed directors. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(REGULAR CONTINUED PROXY FORM C) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท วินทค์อม เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ใน วนัศกุรท่ี์ 24 กรกฎาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชัน้ 3 หอ้งแกรนด ์บอลรูม ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรอืท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย/ Authorization on behalf of the Shareholder of Vintcom Technology Public Company Limited for 
the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, July 24, 2020 at 14.00 hrs. at the Grand Ball Room, 3rd Floor, The Okura 
Prestige Bangkok Hotel, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, or any adjournment thereof. 

 วาระท่ี ……... เรือ่ง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

 วาระท่ี ……... เรือ่ง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

 วาระท่ี ……... เรือ่ง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

 

 



 

 วาระท่ี ……... เรือ่ง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)  
 Agenda……. Subject The election of the Director (next)  
   ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

   ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

   ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

   ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

   ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 

   ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................... 
 □ เห็นดว้ย/Approve…………….เสียง/votes   □ ไมเ่ห็นดว้ย/Object…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain…………….เสียง/votes 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ถกูตอ้งสมบรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ / I warrant that items in the 
counterfoil of a Proxy Form C must be complete and is all true. 
 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

 


