
 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 

Enclosure 8 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 

Proxy (Form A) 

เขียนท่ี/Made at ............................................... ..................... 
วนัท่ี/Date .............. เดือน/Month ............................... พ.ศ./Year……………… 

(1) ข้าพเจ้า/I/We ............................................................................................ สญัชาติ/Nationality ............................................ ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ................................................. รหสัไปรษณีย์/Postal Code............... ..................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of Copperwired Public 
Company Limited, holding a total number of……………………………………หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the 
right to vote equal to ...............................  เสียง ดงันี/้ votes as follow: 

หุ้นสามญั/ Ordinary share ....................................................................... หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 

หุ้นบริุมสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให้/hereby appoint 
□ 1 ชือ่/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 2 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 3 ชื่อ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย์/Postal Code ................................. หรือ/or 
□ 4 ศ.ดร.พรชยั ชนุหจินดา / Prof.Dr. Pornchai Chunhachinda   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and 
Audit Committee Chairman อายุ/Age 57 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 3/144 คอนโดบ้านสิริสีลม  ถนนศรีเวียง  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กทม.  10500/ No. 
3/144 Baan Siri Silom Condominium, Si Wiang road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที ่5 / Conflict of Interest: Agenda 5 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน 
วนัจันทร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอลัติจดู(Altitude) ชัน้ 25 โรงแรม เดอะเวสทินแกรนด์สขุมุวิท เลขท่ี 259 ซอยสขุมุวิท19 (วฒันา) 
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย/ only one of them to be my/our 
Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 
Monday, July 27, 2020 at 14.00 hrs. at Altitude room,25th Floor, The Westin Grand Sukhumvit, No.259 Sukhumvit road, Khwaeng Khlong 
Toei Nuea, Wattana, Bangkok, or any adjournment thereof. 
 
 



 

 
 
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 
 

 
 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงชื่อ/Signed ............................................................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

 

หมายเหตุ/ Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ 

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting 
and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote. 
 


