(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1) ข้าพเจ้า ______________________________________________________________________
I/We
สัญชาติ _______________
อยูบ่ า้ นเลขที่ __________________________________________________________________ nationality
address

ั จัสมิ น เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษท
being a shareholder of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
holding shares at the total amount of
หุน้ สามัญ

หุน้
หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

หุน้

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and having the right to vote equal to

ordinary share

shares and having the right to vote equal to

preference share

shares and having the right to vote equal to

หุน้ บุรมิ สิทธิ

เสียง ดังนี้
เสียง

votes as follows:
votes

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
(1) ชือ่ __________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ชือ่ __________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
(3) ชือ่ __________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันจันทร์ท่ี 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชัน้ 3 จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล
่
ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General
Meeting of Shareholders No. 1/2017, held on Monday 25th December 2017, at 10.00 hrs., at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine
International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, Nonthaburi 11120 or on
the date, at time and place, as may be postponed or changed.

1. ผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูม้ อบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
A copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

แบบ ก. หน้ า 2/2 (Form A. page 2/2)
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at this meeting shall be deemed to be the action performed by
myself/ourselves.

ลงชือ่ /Signed
ลงชือ่ /Signed
ลงชือ่ /Signed
ลงชือ่ /Signed

(

)

(

)

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

หมายเหตุ / Remarks
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy holder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxy holders to vote separately.
1. ผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูม้ อบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
A copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

