หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ _______________
Shareholder registration number

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
of THB20

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

(1) ข้าพเจ้า
I/We
สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่
ถนน
Having office located at
Road
อําเภอ/เขต
จังหวัด
District
Province
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
As the custodian of

พ.ศ.
Year

ตําบล/แขวง
Subdistrict
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั วีจีไอ จํากัด (มหาชน)
Who is the 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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)
กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทาํ เครือ่ งหมาย 
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)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
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).
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast a vote at the meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having the right to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
Preference share
shares and having the right to vote equal to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด
Totaling

เสียง
votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
Message from the Chairman to the Meeting
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ / No vote casting required in this agenda)

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
To consider and certify Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
เสียง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบปี บัญชี 2563/64
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
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)

Agenda 3

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2563/64 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year 2020/21 ended 31
March 2021
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2563/64 สิน้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
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
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

Agenda 5

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
To consider and approve election the directors in replacement of those who retired by rotation
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด


1.

2.

3.

Elect the entire group of nominated directors
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Elect each nominated director individually
ชื่อกรรมการ
นายคีรี กาญจนพาสน์
Director’s name
Mr. Keeree Kanjanapas
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
ชื่อกรรมการ
รศ. จารุพร ไวยนันท์
Director’s name
Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
ชื่อกรรมการ
นางมณีภรณ์ สิรวิ ฒ
ั นาวงศ์
Director’s name
Mrs. Maneeporn Siriwatanawong
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง
votes
เสียง
votes
เสียง
votes

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
To consider and approve the determination of directors’ remuneration
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชี 2564/65 สิน้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม 2565
To consider and approve appointment of auditors and determination of auditor fee for the fiscal year
2021/22 ended 31 March 2022
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
เสียง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

Agenda 8

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุ มัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)
To consider and approve the extension of validity period for allocating the Company's newly issued
ordinary shares under a general mandate
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other business (if any)
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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) ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ท่ีผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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 …………………………………………... ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...………………..…….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...………………..…….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...………………..…….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...………………..…….)

หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผู้ถือ หุ้น ที่ป รากฏชื่อ ในทะเบี ยนเป็ นผู้ล งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส โตเดีย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
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. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents required to be submitted with this proxy form are as follows:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that the person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated
directors, can be elected.
5. ในกรณี ที่มี วาระที่ จะพิ จารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข ้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่ มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวัน
พฤหัส บดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ตามพระราชกํา หนดว่า ด้ว ยการประชุม ผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 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).


วาระที่
เรื่อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
เสียง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes



วาระที่
เรื่อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
เสียง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes



วาระที่
เรื่อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
เสียง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes



วาระที่
เรื่อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
เสียง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

