
 

 
   

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

 

 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _______________ เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at  

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
 
(1) ขา้พเจา้   
 I/We   

สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี  ถนน  ตาํบล/แขวง  
Having office located at Road Subdistrict   

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District  Province Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  
As the custodian of 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั วีจีไอ จาํกัด (มหาชน) 

Who is the shareholder of VGI Public Company Limited  

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี ้
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows: 

 หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 Ordinary share shares having the vote equal to  votes  

 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 Preference share shares having the vote equal to votes 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 

 
 1. ชื่อ อาย ุ ปี อยู่เลขท่ี  

Name Age years residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province Postal Code Or 

 ชื่อ อาย ุ ปี อยู่เลขท่ี  
Name Age years residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
of THB20  

กรณีเลือกขอ้ 1. ใหท้าํเคร่ืองหมาย  
และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉนัทะ 
If choosing No. 1 please mark  
and provide details of the proxies. 
 



 

 
   

 

 
 2. กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้

The independent directors of the Company as follows:  

 รองศาสตราจารยจ์ารุพร ไวยนนัท ์
Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant 

 นางมณีภรณ ์สิรวิฒันาวงศ ์
Mrs. Maneeporn Siriwatanawong 

 นายเกียรติ ศรีจอมขวญั 
Mr. Kiet Srichomkwan 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการ
อิสระคนอื่นเป็นผู ้ร ับมอบฉันทะแทน  (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม 
เอกสารแนบลาํดบัท่ี 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)  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ 
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดวา่
ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์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). 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast a vote at the meeting as follows: 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having the right to vote 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows: 

 หุน้สามญั หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 
 Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes 

 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 
 Preference share shares and having the right to vote equal to votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด เสียง 
 Totaling votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
          I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
Agenda 1 Message from the Chairman to the Meeting 

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้/ No vote casting required in this agenda) 

 

 

กรณีเลือกขอ้ 2. ใหท้าํเคร่ืองหมาย  
และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 
If choosing No. 2 please mark  
and select one of the independent 
directors. 

 



 

 
   

 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 
Agenda 2 To consider and certify Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 
สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2564 

Agenda 3 To consider and acknowledge the performance of the Company and its subsidiaries for the fiscal 
year 2020/21 ended 31 March 2021 

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้/ No vote casting in this agenda) 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2564 
Agenda 4 To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year 2020/21 ended 31 

March 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิน้สุด
วันที ่31 มีนาคม 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 

Agenda 5 To consider and approve the allocation of the Company’s operating profit for the fiscal year 2020/21 
ended 31 March 2021 and dividend payment 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve election the directors in replacement of those who retired by rotation  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 



 

 
   

 

Elect the entire group of nominated directors 

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Elect each nominated director individually 

1. ชื่อกรรมการ             นายคีรี กาญจนพาสน ์      
Director’s name         Mr. Keeree Kanjanapas                      

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

2. ชื่อกรรมการ                 รศ. จารุพร ไวยนนัท ์                      
Director’s name          Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant                        

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

3. ชื่อกรรมการ                 นางมณีภรณ ์สิรวิฒันาวงศ ์      
Director’s name          Mrs. Maneeporn Siriwatanawong                               

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 7 To consider and approve the determination of directors’ remuneration 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิน้สุด
วันที ่31 มีนาคม 2565 

Agenda 8 To consider and approve appointment of auditors and determination of auditor fee for the fiscal year 
2021/22 ended 31 March 2022 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 



 

 
   

 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate)  

Agenda 9 To consider and approve the extension of validity period for allocating the Company's newly issued 
ordinary shares under a general mandate  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10 To consider other business (if any)  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 



 

 
   

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 If the proxy does not cast a vote in accordance with my/our instruction specified herein, such vote casting 
shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี 
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or 
in the event the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, 
including in the event there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the rights to 
consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event the proxy does not vote in accordance 
with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by 
myself/ourselves. 

 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 



 

 
   

 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed  
a custodian in Thailand to be the share depository. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 Documents required to be submitted with this proxy form are as follows: 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 A document confirming that the person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and cast a vote at the meeting and may not 
split his/her votes to different proxy to vote separately. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาํต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In the case there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to 
this Proxy Form C. 



 

 
   

 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท วีจีไอ จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
The appointment of proxy by a shareholder of VGI Public Company Limited for the 2021 Annual General Meeting of 
Shareholders on Thursday, 8 July 2021 at 2:00 p.m., through electronic media (E-AGM). 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes  Disapprove votes Abstain votes 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes  Disapprove votes Abstain votes 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes  Disapprove votes Abstain votes 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes  Disapprove votes Abstain votes 


