
 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

 

 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _______________ เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at  

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

อยู่เลขท่ี ซอย  ถนน  ตาํบล/แขวง  
Residing / located at Soi  Road Subdistrict   

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District  Province Postal Code 
   

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั วีจีไอ จาํกัด (มหาชน) 
 Being a 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 

 

(3) 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 
 

 

 

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

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
of THB20  



 

 

 2. กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้
The independent directors of the Company as follows:  
 
 รองศาสตราจารยจ์ารุพร ไวยนนัท ์หรือ 

Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant or 

 นายเกียรติ ศรีจอมขวญั หรือ 
Mr. Kiet Srichomkwanor or 

 นายพิศษิฐ์ เสรีววิฒันา 
Mr. Pisit Serewiwattana 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการ
อิสระคนอื่นเป็นผู ้ร ับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม 
เอกสารแนบลาํดบัท่ี 6) 
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 6)  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 ในวันศุกรท่ี์ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
กรุงเทพฯ เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
Anyone of these persons as my/our proxy holder to attend and cast a vote on my/our behalf at the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No.1/2022 on Friday, March 4, 2022 at 2.00 p.m., at Surasak Ballroom, 11th Floor, 
Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such other 
date, time and place as the meeting may be held. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be actions performed by myself/ourselves. 
 

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remark 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

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

 


