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

  เขียนท่ี  _____________________________ 
        Written at  

วันท่ี เดือน พ.ศ. _______________________ 
Date Month Year  

(1) ข้าพเจ้า ____________________________________________________  สัญชาติ  _____________________________            
I/We    nationality  
อยู่บ้านเลขท่ี______________________ถนน______________________ ตำบล / แขวง_______________________________ 
Residing/Located at No.                  Road       Tambol/Sub-district 
อำเภอ / เขต____________________________จังหวัด______________________รหัสไปรษณีย์________________________  
Amphur/District Province Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Well Graded Engineering Public Company Limited (“The Company”)  

 

โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม ________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                 เสียง ดังน้ี          
holding the total amount of                    share(s) and having the right to vote equals to                 vote(s) as follows:     
    

◻ หุ้นสามัญ ________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________________  เสยีง  
ordinary share(s)                             share(s) and having the right to vote equals to                         vote(s)  

 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 )  
Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details  as 
shown in the Enclosure no. 6 )  

1. ช่ือ ___________________________________________ อายุ __________ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ________________   
Name  age                  years, residing at  
ถนน _____________________________ ตำบล/แขวง ___________________ อำเภอ/เขต                                         
Road      Tambol/Sub-district            Amphur/District  
จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________________      หรือ  
Province                                           Postal Code                                                or  
2. ช่ือ ___________________________________________ อายุ __________ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ________________   
Name  age                  years, residing at  
ถนน _____________________________ ตำบล/แขวง ___________________ อำเภอ/เขต                                         
Road      Tambol/Sub-district            Amphur/District  
จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________________       หรือ  
Province                                           Postal Code                                                or  
3. ช่ือ ___________________________________________ อายุ __________ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ________________   
Name  age                  years, residing at  
ถนน _____________________________ ตำบล/แขวง ___________________ อำเภอ/เขต                                         
Road      Tambol/Sub-district            Amphur/District  
จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________________      
Province                                           Postal Code                                                 
 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp 20 Baht) 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว  เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ           
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  ในวันท่ี 21 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM ) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสด
จาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 50 /1203 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General 
Meeting of Shareholders of 2022 on 21 April 2022 at 13.30 hrs. through an electronic platform (E-AGM), from the meeting 
room of the Company, No. 50/1203 Moo. 9, Bangphood Sub-District, Pakkret District, Nontaburi Province 11120, or on such 
other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมน้ัน ให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy at the meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves 

in all respects. 
 

       ลงนาม/Signed _______________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
          (                                                                )  

  
ลงนาม/Signed _______________________________________  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

   (                                                                )  

ลงนาม/Signed _______________________________________  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
         (                                                                )  

ลงนาม/Signed _______________________________________  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
         (                                                                )  

 
 
 
 
หมายเหตุ/ Remark  
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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 several proxies to vote separately.  

 
 

  


