
 

  หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

 

 

 

 
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) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั 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 
 
 
 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
of THB 20  

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 ์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 the independent director who is appointed as the proxy holder 
is unable to attend the meeting, one of the other independent directors 
shall be appointed as the proxy holder in replacement. (Details of 
Independent Directors are set out in Enclosure 6)  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นครั้ง ท่ี1/2565 ในวันศุกร์ท่ี  4  มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องสุรศักดิ์  บอลรูม  ชั้น  11 โรงแรม อีสติน  
แกรนด ์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. 
 

(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 in this agenda) 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 
Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

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

 



 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (VGI-W3) 
จาํนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทีไ่ด้จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย
ไม่คิดมูลค่า 

Agenda 3 To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase ordinary shares of the 
Company No. 3 (VGI-W3) of up to 2,583,349,712 units, to the existing shareholders who have subscribed for 
and have been allocated the newly issued ordinary shares, at no cost 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 1,079,752,074.30 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นทียั่ง
ไม่ได้ออกจาํหน่ายของบริษัทฯ จาํนวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

Agenda 4 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by THB 42,805,828.50, 
from the existing registered capital of THB 1,079,752,074.30 to THB 1,036,946,245.80, by cancelling 
428,058,285 authorized but unissued shares of the Company, with a par value of THB 0.10 per share. 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 5 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association 
to be in line with the decrease of the Company’s registered capital. 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 516,669,942.0 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จาํนวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 516,669,942.40, 
from the existing registered capital of THB 1,036,946,245.80 to THB 1,553,616,188.20, by issuing and 
offering 5,166,699,424 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 0.10 per share 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 7 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association 
to be in line with the increase of the Company’s registered capital 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda 8 To consider and approve the allocation of the newly issued shares of the Company; 

วาระที ่8.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาํนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

Agenda 8 To consider and approve the allocation of 2,583,349,712 newly issued shares, with a par value of 
THB 0.10 per share to the existing shareholders on Rights Offering basis 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่8.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาํนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 
(VGI-W3) 

Agenda 8.2 To consider and approve the allocation of 2,583,349,712 newly issued ordinary shares, with a par 
value of THB 0.10 per share to accommodate the exercise of warrants to purchase ordinary shares of 
the Company No. 3 (VGI-W3) 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If the proxy holder 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  ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ี 
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด 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 holder shall have the right to 
consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ 
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that 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. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy holder shall appoint only one proxy holder to attend and cast a vote at the meeting 
and may not split his/her votes to different proxy holder to cast a vote separately. 

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาํต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the 
Attachment to this Proxy Form B. 



 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 ใน 
วนัศกุรท่ี์ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสรุศกัดิ์ บอลรูม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ เลขท่ี 33/1 ถนน
สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

The appointment of proxy by a shareholder of VGI Public Company Limited for 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. 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 


