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 (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

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

 Proxy (Form C )  

เลขทะเบียนผูถือหุน   เขียนที่     

Shareholders’ Registration No. Written at

วันที่ เดือน                พ.ศ.

Date Month Year

 

(1) ขาพเจา  สัญชาติ  

 I/We  Nationality 

 อยูบานเลขที่   

 Address  

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian)ใหกับ/ Acting as Custodian of   

ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”)/being a shareholder of Mono Technology Public Company Limited (“The Company”) 

  โดยถือหุนจํานวนท้ังสิน้รวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี ้

  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 share  shares and having the right to vote equal to   votes 

(2) 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     64 ป

  Name  Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age     64 years  

   ตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  Position Independent Director and Chairperson of Audit Committee

 4) ช่ือ  นายปรีชา ลีละศิธร อายุ     53 ป

  Name  Mr. Preecha Leelasithorn Age     53 years  

   ตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

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

 5) ช่ือ  นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ     51 ป

  Name  Mr. Kriengsak Thiennukul Age     51 years  

   ตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

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

   

  
 

 

 

 

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 

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

2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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 คนหน่ึงคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 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 2016 Annual General Meeting of 

Shareholders held on Wednesday, April 27
th
, 2016 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. 

 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี

 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถอืและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได

  Proxy with respect to the total number of voting shares held by me/us and to exercise the voting right accordingly.

  มอบฉันทะบางสวนคือ 

  Partial proxy as follows;- 
   หุนสามัญ หุน     และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได  เสียง

   ordinary shares shares    with the voting rights of  votes

   หุนบุริมสิทธิ หุน     และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได           เสียง

   preferred shares shares    with the voting rights of  votes

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด  เสียง

  Aggregate voting rights being votes

  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี

 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-

  

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

  Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 23, 2015

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

    

  วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558

  Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s operation result during the year 2015

   ไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ

   This agenda is for shareholders’ acknowledgment; therefore, voting is not required. 

    

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  Agenda No. 3 To consider approving the Company’s financial statements and auditor’s report  ended December 31, 2015

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes
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     แบบ ค. หนา 3/7 (Form C. Page 3/7)

       

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2558 

  Agenda No. 4 To consider approving the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2015

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

       

       

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2559

  Agenda No. 5 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2016 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

 

 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2559

  Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2016

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

          The election of the complete set of the Board of Directors

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

  

      การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบคุคล ดังรายนามตอไปน้ี

          The election of the individual director, namely;

     
 1. นายพิชญ โพธารามิก/ Mr. Pete Bodharamik

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

        

    2. นายปรีชา ลีละศิธร/ Mr. Preecha Leelasithorn

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

        

   3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล / Mr. Kriengsak Thiennukul

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

  

  

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรบัป 2559

  Agenda No. 7 To consider and approve the annual remuneration for directors in 2016

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes
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 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 492,799,997.50 บาท เปน 466,999,997.50 บาท

 Agenda No. 8 To consider approving the Company’s capital reduction from 492,799,997.50 Baht to 466,999,997.50 Baht

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

        

 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน

 Agenda No. 9 To consider approving the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line

  with the reduction in registered capital

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

        

 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 466,999,997.50 บาท เปน 498,499,997.50 บาท

 Agenda No. 10 To consider approving the increase in registered capital from 466,999,997.50 Baht to 498,499,997.50 Baht

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/  งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

        

 วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

 Agenda No. 11 To consider approving the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line

  with the increase in registered capital

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/  งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

        

 วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท

  ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคา ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใชราคา

  ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 - 3 มีนาคม 2559) เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนในการ

  เขาซื้อสินทรัพย (ลขิสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท 

  นายวิสูตร พูลวรลกัษณ 
 Agenda No. 12 To consider approving the allotment of 50,000,000 shares at the par value of 0.10 Baht via private placement.

  The offering price is not lower than 90 percent of the average market price (the weighted average price of share

  from February 19, 2016 - March 3, 2016). The allotment of 50,000,000 shares is to complete the payment for

  the transaction of assets (the copyrights of 30 films and 29 screenplays) accounted for 103,000,000 Baht from

  Mr. Visute Poolvoralaks
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    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

 เห็นดวย/Agree  เสียง/  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/  งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

        

 วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 265,000,000 หุน

  ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 8.41 ของทุนชําระแลว เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด

 Agenda No. 13 To consider approving the allotment of shares under general mandate for the amount of 265,000,000 shares at the

  par value of 0.10 Baht per share, or 8.41 percent of paid capital, for sales of securities via private placement

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

 เห็นดวย/Agree  เสียง/  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/  งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

        

    วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

   Agenda No. 8 To consider other matters (if any)

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

 เห็นดวย/Agree  เสียง/  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/  งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

        

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง 

 และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

 The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect 

 and shall not be my/our vote. 

 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

 พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกจากเหนือจากเร่ืองระบไุวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง        

 ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly 

 specified  or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or 

 additional  thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder 

 deems appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทาํไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือน

วาการลงคะแนนเสยีงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบไุวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง และ

ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention 

as specified in the proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
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 ลงช่ือ/Signed ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor

 ( )

 

 

 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

 ( )

 

 

 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

 ( )

 

 

 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

 ( )

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ / Remark 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) 

 ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุนใหเทาน้ัน 

 The proxy form C. is used only in the case where the shareholders whose names appearing in the share register book being foreign investor and 

 such foreign investor appoints Thai resident as Custodian to be safe-keeper and maintain the shares. 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรบัอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

 The requisite evidence to be attached to this Form of Proxy are:- 

 (1) Power of attorney executed by the shareholder authorizing the Custodian to execute proxy. 

 (2) A written evidence certifying that the person signing the proxy possesses custodian license. 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

 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. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ

 มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may 

 specify such agenda on the continued list of proxy form C attached hereto. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

The continued list of proxy form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

The proxy on behalf of the shareholder of Mono Technology Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคาร จัสมิน 

อินเตอรเนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 

และสถานที่อื่นดวย 

 At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 27
th
, 2016 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. 
 
  วาระที ่  เรื่อง   

  Agenda No. Subject :  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

       

  วาระที ่  เรื่อง   

  Agenda No. Subject :  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

       

  วาระที ่  เรื่อง   

  Agenda No. Subject :  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

       

  วาระที ่  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)  

  Agenda No. Subject : The election of the directors (continued)  

  ช่ือกรรมการ/ Name of director  

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

       

  ช่ือกรรมการ/ Name of director  

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

       

  ช่ือกรรมการ/ Name of director  

 เห็นดวย/Agree  เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain  เสียง/votes

 


