
สิ่งท่ีสงมาดวย 13. (Enclosure 13.) 
 

 

 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)

  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
(Affix 20 Baht duty stamp)

 Proxy (Form A )  

เลขทะเบียนผูถือหุน   เขียนที่     

Shareholders’ Registration No.  Written at

วันที่ เดือน                พ.ศ.

Date Month  Year

 

(1) ขาพเจา  สัญชาติ  

 I/We  Nationality 

 อยูบานเลขที่   

 Address  

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”)

 being a shareholder of Mono Technology Public Company Limited (“The Company”)

  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 

  holding shares at the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows: 

   หุนสามัญ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 

   ordinary share  shares and having the right to vote equal to   votes 

   หุนบุริมสิทธิ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 

   preference  shares and having the right to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให 

 hereby appoint 
 1) ช่ือ  อายุ ป อยูบานเลขที ่

  Name Age years,  residing at  

   ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  

  Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  

  จังหวัด  รหัสไปรษณีย หรือ

  Province Postal Code or

 2) ช่ือ  อายุ ป อยูบานเลขที ่

  Name Age years,  residing at  

   ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  

  Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  

  จังหวัด  รหัสไปรษณีย หรือ

  Province Postal Code Or

   

 กรรมการอิสระทีเ่ปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน

 Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders.

 3   ช่ือ  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ     65 ป

  Name  Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age     65 years  

   ตําแหนง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  Position Independent Director, Chairperson of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee

  ที่อยู เลขที่ 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

   จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย

For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 

2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 

Copy of  identify document of proxy grantor is required to attach with proxy form. 
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 4) ช่ือ  นายปรีชา ลีละศิธร อายุ     54 ป

  Name  Mr. Preecha Leelasithorn Age     54 years  

   ตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  Position Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee

  ที่อยู เลขที่ 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

   จังหวัดนนทบุรี 11120

  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

 5) ช่ือ  นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ     52 ป

  Name  Mr. Kriengsak Thiennukul Age     52 years  

   ตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  Position Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee

  ที่อยู เลขที่ 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

   จังหวัดนนทบุรี 11120

  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

 
 คนหน่ึงคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

2560  ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู 4             

ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting 

of Shareholders held on Wednesday, April 26
th
, 2017 at 14.00 hrs. at Auditorium, 3

rd
  Floor, Jasmine International Tower, No.200 

Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as may be 

postponed or changed. 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทาํไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทาํเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

 

 

 

 ลงช่ือ/Signed ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor

 ( )

 

 

 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

 ( )

 

 

 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

 ( )

 

 

 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

 ( )

 

 

 

 

หมายเหตุ / Remark 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสียงได 

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be 

divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 

  


