
 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.)  

----------------------------- 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
 

วนัท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date             Month                 Year 
 

(1)   ข้าพเจ้า ..............................................................................................อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขท่ี .............................                                                                                                                        
           I/We                         age         years, residing at 
 
ถนน………………………………ต าบล/แขวง .................................................อ าเภอ/เขต .......................................................... 
Road                        Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………รหสัไปรษณีย์ ………………………… 
Province            Postal Code      
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ควอลลเีทค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of Qualitech Public Company Limited (“Company”) 
 

            โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น      และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to               votes as follows: 

□  หุ้นสามญั     หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to   votes 
□  หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง 
      preferred share   shares  and have the right to vote equal to   votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้    (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 
              Hereby appoint   (May grant proxy to QLT Independent Director of which detail as in Attachment 2) 
 

(1) ____________________________________________________อาย_ุ____________ปี          
                                           age                       years 

      อยูบ้่านเลขที_่________________ถนน_____________________ต าบล/แขวง__________________                                                                                                                   
         residing at                            Road     Tambon/Sub-district        

              อ าเภอ/เขต__________________จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย์________________ หรือ                                                                                                                           
         Amphur/District                        Province                   Postal Code   or 
  

(2) นายสมยศ  เจียมจิรังกร         อาย ุ66 ปี               
       Mr.Somyos Chiamchirungkorn      age 66  years   

     อยูบ้่านเลขท่ี 69/372 หมู ่12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170          หรือ                                                                                                                           
                    residing at 69/372 Moo 12 Salathammasop Taweewattana, Bangkok 10170   or 

  
(3) นายสมชาย  จองศิริเลศิ         อาย ุ60 ปี                

       Mr.Somchai  Jongsirilerd      age 60  years        
     อยูบ้่านเลขท่ี 19/41 หมูท่ี่ 17 ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12130          หรือ                                                                                                                        

         residing at 19/41 Moo 17, Khukot, Lamlukka, Pratumthani 12130               or 
 

(4) นายทินกร  สดีาสมบรูณ์        อาย ุ57 ปี                
       Mr.Tinakorn Seedasomboon      age 57  years        

     อยูบ้่านเลขท่ี 1/15 ซอยอนามยังามเจริญ 11 ถนนพระราม 2 แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150                                                                                                                               
        residing at 1/15 Soi Anamaingamchareon 11, Rama II Road, Thakham, Bangkuntian, Bangkok              
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่  19  กรกฎาคม 2561  เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 
60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary Shareholders’ 
Meeting No.1/2018 on 19 July 2018 at 13.30 hrs. at Boardroom 3, Queen Sirikit National Convention Center, 60 
Ratchadapisek Road, klongtoey, Klongteoy Bangkok 10110 or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 



 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 
 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by 
myself/ourselves. 
 
 
        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผู้มอบฉนัทะ/Grantor      
                                       ( ................................................... )  
 
        ลงนาม/Signed ………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                       (...................................................... ) 
 
                   ลงนาม/Signed ………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy      
                    (...................................................... ) 
 
                    ลงนาม/Signed ………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy      
                    (...................................................... ) 
 
 
หมำยเหตุ/Remarks 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to many proxies for splitting votes.  


