หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ _______________
Shareholder registration number
(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่เลขที่
Residing / located at
อําเภอ/เขต
District

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
of THB20

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ซอย
Soi

ถนน
Road

ตําบล/แขวง
Subdistrict
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

จังหวัด
Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั วีจีไอ จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of VGI Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
Holding a total of

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and having the vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows:

 หุน้ สามัญ
Ordinary share

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares having the vote equal to

เสียง
votes

 หุน้ บุรมิ สิทธิ
Preference share

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares having the vote equal to

เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)
กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทาํ เครื่องหมาย 
และระบุรายละเอียดของผูร้ บั มอบฉันทะ
If choosing No. 1 please mark 
and provide details of the proxies.

 1. ชื่อ

อายุ
Age

Name

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตําบล/แขวง
Subdistrict

จังหวัด
Province

อําเภอ/เขต
District

รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ชื่อ
Name
ถนน
Road

ปี อยู่เลขที่
years residing at

อายุ
Age
ตําบล/แขวง
Subdistrict
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

หรือ
Or
ปี อยู่เลขที่
years residing at
อําเภอ/เขต
District

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทาํ เครื่องหมาย 
และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If choosing No. 2 please mark 
and select one of the independent
directors.

 2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้

The independent directors of the Company as follows:

 รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์
Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant
 นางมณีภรณ์ สิรวิ ฒ
ั นาวงศ์
Mrs. Maneeporn Siriwatanawong
 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
Mr. Kiet Srichomkwan
ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีกรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการ
อิ ส ระคนอื่ น เป็ น ผู ้ร ับ มอบฉัน ทะแทน (ข้อ มูล ของกรรมการอิ ส ระปรากฏตาม
เอกสารแนบลําดับที่ 9)
In the case where the independent director who is appointed as the proxy
is unable to attend the meeting, one of the other independent directors
shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent
Directors are set out in Enclosure 9)

คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ น ผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื่ อ เข้า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
Anyone of these persons is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting
of Shareholders on Thursday, 8 July 2021 at 2:00 p.m., through electronic media (E-AGM)
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remark
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her
votes to different proxies to vote separately.

