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Enclosure 9 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 

Proxy (Form A) 

เขียนท่ี/Made at ............................................... ..................... 
วนัท่ี/Date .............. เดือน/Month ............................... พ.ศ./Year……………… 

(1) ข้าพเจ้า/I/We ............................................................................................ สญัชาติ/Nationality ............................................ ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province................................................. รหสัไปรษณีย์/Postal Code .............. ..................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology 
Plc., holding a total number of……………………………………หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal 
to ............................................................ เสียง ดงันี/้ votes as follow: 

หุ้นสามญั/ Ordinary share ....................................................................... หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 

หุ้นบริุมสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint 
□ 1 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 2 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 3 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 4 นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee

     Chairman อาย/ุAge 64 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 / No. 12/3 Soi Phaholyothin 
14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 
การมสี่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : วาระท่ี 5 และ 6 / Conflict of Interest: Agenda 5 and Agenda 6 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ใน 
วนัศกุร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 5 โรงแรม S31 สขุมุวิท เลขท่ี 545 ซอยสขุมุวิท 31 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย/ only one of them to be my/our Proxy to represent 
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 27, 2018 
at 14.00 hrs. at Grand Ballroom 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110 Bangkok, or 
any adjournment thereof. 



กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า เองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

หมายเหตุ/ Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้ผู้รับ

มอบ ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and
cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.
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Enclosure 9 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 

Proxy (Form B) 

เขียนท่ี/Made at ............................................... ..................... 
วนัท่ี/Date .............. เดือน/Month ............................... พ.ศ./Year……………… 

(1) ข้าพเจ้า/I/We ............................................................................................ สญัชาติ/Nationality ............................................ ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province................................................. รหสัไปรษณีย์/Postal Code .............. ..................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology 
Plc., holding a total number of……………………………………หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal 
to ............................................................ เสียง ดงันี/้ votes as follow: 

หุ้นสามญั/ Ordinary share ....................................................................... หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 

หุ้นบริุมสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint 
□ 1 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 2 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 3 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 4 นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee

     Chairman อาย/ุAge 64 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 / No. 12/3 Soi Phaholyothin 
14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 
การมสี่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : วาระท่ี 5 และ 6 / Conflict of Interest: Agenda 5 and Agenda 6 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ใน 
วนัศกุร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 5 โรงแรม S31 สขุมุวิท เลขท่ี 545 ซอยสขุมุวิท 31 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย/ only one of them to be my/our Proxy to represent 
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 27, 2018 
at 14.00 hrs. at Grand Ballroom 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110 Bangkok, or 
any adjournment thereof. 



(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี  ้ ดงันี ้/In the meeting, l/We authorize the Proxy 
to vote on behalf of myself/ourselves as follows: 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  และรายงานการประชุมวสิามญั ผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 
Agenda 1 To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of 2017 and Minutes of the Extraordinary General 

Meeting no.2/2017 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
Agenda 2 To acknowledge the results of operations of the Company of the year 2017  

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 
Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2017 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :



□ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / The appointment of all directors
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain
□ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / The appointment of each director

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ / Mr. Narong Intanate
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

2. นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

3. นายธนชาติ นุ่มนนท์ / Mr. Thanachart Numnonda
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 5 To consider and approve the director’s remuneration for the year 2018 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 และอนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัท 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor ’s remuneration for the year 2018 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 และจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 
Agenda 7 To consider and approve the dividend payment and the appropriation of profits as the statutory reserve  

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain



วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the  Company, Clause 24 and 31 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9 Other businesses (if any) 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ / The shareholders 
are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น / The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified 
under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder  
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับม อบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  / If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any 
agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is  any change or 
amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems app ropriate 



กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า เองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

หมายเหตุ/ Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบ ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and
cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / With respect to the agenda appointing directors, it is
optional to elect all or any of the proposed directors.



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(REGULAR CONTINUED PROXY FORM B) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ใน วนัศกุร์ท่ี 27
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 5 โรงแรม S31 สขุมุวิท เลขท่ี 545 ซอยสขุมุวิท 31 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย หรือ จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน / Authorization on 
behalf of the Shareholder of Vintcom Technology Public Company Limited for the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 
Friday, April 27, 2018 at 14.00 hrs. at Grand Ballroom 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit 31, Klongtoey -Nua Wattana, 
Bangkok 10110 Bangkok, or any adjournment thereof. 

วาระท่ี ……... เร่ือง ............................................................................................................................................................................... 
Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี ……... เร่ือง ............................................................................................................................................................................... 
Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี ……... เร่ือง ............................................................................................................................................................................... 
Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain



วาระท่ี ……... เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)  
Agenda……. Subject The election of the Director (next) 

ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 

□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................... 
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ / I warrant that items in the 
counterfoil of a Proxy Form B must be complete and is all true.  

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 

Enclosure 9 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
Proxy (Form C) (This Form is designed for foreign shareholders who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thai land) 

เขียนท่ี/Made at ............................................... ..................... 
วนัท่ี/Date .............. เดือน/Month ............................... พ.ศ./Year……………… 

(1) ข้าพเจ้า/I/We ............................................................................................ สญัชาติ/Nationality ............................................ ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province................................................. รหสัไปรษณีย์/Postal Code .............. .....................
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กับ/in the capacity of a Depository and Trustee (Custodian) for  ................... 
…………………………....................................................ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้
รวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology Plc., holding a total number of……………………………………หุ้ น/shares และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to ........................................... เสียง ดงันี ้votes as follow: 

หุ้นสามญั/ Ordinary share ....................................................................... หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 

หุ้นบริุมสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(2) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint 
□ 1 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 2 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 3 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge.......................................................... ปี
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 4 นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee

     Chairman อาย/ุAge 64 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 / No. 12/3 Soi Phaholyothin 
14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 
การมสี่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : วาระท่ี 5 และ 6 / Conflict of Interest: Agenda 5 and Agenda 6 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ใน 
วนัศกุร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 5 โรงแรม S31 สขุมุวิท เลขท่ี 545 ซอยสขุมุวิท 31 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย/ only one of them to be my/our Proxy to represent 
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 27, 2018 
at 14.00 hrs. at Grand Ballroom 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110 Bangkok, or 
any adjournment thereof. 



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้/ I/we authorize my/our proxy to attend and vote 
on behalf of my/our behalf in this Meeting in the following manner 

□ มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / Authorize in full equivalent to total numbers of shares held by
me/us, and which I/we have the right to vote. 

□ มอบฉันทะบางส่วน คือ /Authorize in part, equal to:
□ หุ้นสามญัจ านวน/No. of ordinary share …………………….หุ้น/shares, และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ / and having

voting right for …………………….เสียง/ votes รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด/ Total voting right for …………………….เสียง / votes 
□ หุ้นบริุมสิทธิจ านวน/No. of Preferred share ……………………หุ้น/shares, และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ / and

having voting right for ………………….เสียง/ votes รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด/ Total voting right for ……………………เสียง / votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้/In the meeting, l/We authorize the Proxy to 
vote on behalf of myself/ourselves as follows: 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  และรายงานการประชมุวิสามญั ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 
Agenda 1 To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of 2017 and Minutes of the Extraordinary General 

Meeting no.2/2017 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
Agenda 2 To acknowledge the results of operations of the Company of the year 2017 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 
Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2017 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 



□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation  

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / The appointment of all directors
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain
□ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / The appointment of each director

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ / Mr. Narong Intanate
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

2. นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

3. นายธนชาติ นุ่มนนท์ / Mr. Thanachart Numnonda
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 5 To consider and approve the director’s remuneration for the year 2018 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 และอนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัท 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor ’s remuneration for the year 2018 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 



□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 และจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 
Agenda 7 To consider and approve the dividend payment and the appropriation of profits as the statutory reserve  

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the  Company, Clause 24 and 31 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9 Other businesses (if any) 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ / The shareholders 
are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น / The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified 
under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder  
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับม อบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  / If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any 
agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is  any change or 
amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems app ropriate 



กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า เองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be 
deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

หมายเหตุ/ Remarks 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้ คสัโตเดยีน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ / This Proxy Form (C) is designed for only foreign shareholders of record who
have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand.

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ / Documentary evidences required to be enclosed together with this proxy are
as follows:
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน / A Shareholder’s
power of attorney which authorizes the Custodian to sign the proxy on his/her behalf
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) / A letter of certification
confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / Where more than one proxy are appointed, only one proxy is allowed
to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than
one proxy for voting purpose

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / With respect to the agenda appointing
directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(REGULAR CONTINUED PROXY FORM C) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ใน วนัศกุร์ท่ี 27
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 5 โรงแรม S31 สขุมุวิท เลขท่ี 545 ซอยสขุมุวิท 31 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย หรือ จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน / Authorization on 
behalf of the Shareholder of Vintcom Technology Public Company Limited for the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 
Friday, April 27, 2018 at 14.00 hrs. at Grand Ballroom 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit 31, Klongtoey -Nua Wattana, 
Bangkok 10110 Bangkok, or any adjournment thereof. 

วาระท่ี ……... เร่ือง ............................................................................................................................................................................... 
Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี ……... เร่ือง ............................................................................................................................................................................... 
Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

วาระท่ี ……... เร่ือง ............................................................................................................................................................................... 
Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร
(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as
      appropriate 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction :
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain



วาระท่ี ……... เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)  
Agenda……. Subject The election of the Director (next) 

ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 

□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................... 
□ เห็นด้วย/Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ / I warrant that items in the 
counterfoil of a Proxy Form C must be complete and is all true. 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 
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