
 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 

Enclosure 8 

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

Proxy (Form B) 

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 : วาระที่ 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. 

 



 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี  ้ดงันี ้/In the meeting, l/We authorize the Proxy 
to vote on behalf of myself/ourselves as follows: 
 
 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of Extraordinary Shareholders’Meeting No 1/2019 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
 Agenda 2 To acknowledge the Company’s 2019 operating results 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 3  พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 Agenda 3 To consider and approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

 

 

 

 



 

 วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและจัดสรรทุนก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 Agenda 4 To acknowledge the interim dividend payment and appropriation of legal reserve 
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 5  พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
         Appointment of the entire board 

     □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 
□ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

         Appointment of any director(s) 
     ชื่อกรรมการ / Name of director       ศ.ดร. พรชยั ชนุหจินดา (Prof. Dr. Pornchai Chunhachinda)  

     □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 
   ชื่อกรรมการ  / Name of director      นายก้องเกียรติ  หวงัวีระมิตร (Mr. Kongkiet Wangveeramit) 

     □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 
   ชื่อกรรมการ / Name of director       นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ (Mr. Punn Kasemsup) 
     □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 6  พิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
 Agenda 6 To consider and approve the director’s remuneration for 2020 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of my self/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

  



 

วาระที่ 7  พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
Agenda 7  To consider and approve the appointment of auditors, and there remuneration  

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

วาระที่ 8  พิจารณาและอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Agenda 8  To consider and approve the amendment of Articles of Association in respect of meetin g held via electronic media

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

วาระที่ 9  รับทราบการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไป 
Agenda 9  To acknowledge the change in objectives of IPO proceeds utillzation 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10  Other businesses (if any) 
   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี  ้/ The shareholders 
   are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น / The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified 
under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับม อบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  / If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any  

 



 

agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or 
amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate 
 

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. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / With respect to the agenda appointing directors, it is 
optional to elect all or any of the proposed directors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(REGULAR CONTINUED PROXY FORM B) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากดั (มหาชน) ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน วนัจนัทร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2563 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องอลัติจูด(Altitude) ชัน้ 25 โรงแรม เดอะเวสทินแกรนด์สขุุมวิท เลขท่ี 259 ซอยสขุุมวิท19 (วฒันา) ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย / Authorization on behalf of the Shareholder of 
Copperwired Public Company Limited for 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 10110 , or any 
adjournment thereof. 

 วาระที่ ……... เร่ือง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ ……... เร่ือง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ ……... เร่ือง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

 

 



 

 วาระที่ ……... เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)  
 Agenda……. Subject The election of the Director (next)  
   ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

   ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

   ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

   ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

   ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 

   ชื่อกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 

    □ เห็นด้วย/Approve  □ ไม่เห็นด้วย/Object □ งดออกเสียง/Abstain 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ / I warrant that items in the 
counterfoil of a Proxy Form B must be complete and is all true. 
 

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

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

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

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

 


