เอกสารแนบ 9
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ข้ าพเจ้ า ........................................................................................................................................อายุ ................ ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.............................
I/We
age
years, residing at

ถนน…………………………………………. ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต .........................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ……………………………………….. รหัสไปรษณีย์ …………………………
Province
Postal Code

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) (บริษัท)
being a shareholder of THAICOM Public Company Limited ( the Company )
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม..................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ...................................... เสียง ดังนี ้
holding the total amount of

shares with the voting rights or

votes as follows:

หุ้นสามัญ .....................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ............................................. เสียง

ordinary share

shares with the voting rights or

votes

 หุ้นบุริมสิทธิ....................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ............................................... เสียง
preferred share

(3)

shares with the voting rights or

votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Enclosure 6)

(1) ................................................................................................... อายุ ................ ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ .............................
Name
age
years, residing at
ถนน……………………………………. ตาบล/แขวง ............................................................ อาเภอ/เขต ..........................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ……………………………………….รหัสไปรษณีย์ …………………………………………. หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ................................................................................................... อายุ ................ ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ .............................
Name
age
years, residing at
ถนน……………………………………. ตาบล/แขวง ............................................................ อาเภอ/เขต ..........................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ……………………………………….รหัสไปรษณีย์ …………………………………………. หรือ
Province
Postal Code
or
(3) ....................................................................................................อายุ ................ ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ .............................
Name
age
years, residing at
ถนน……………………………………. ตาบล/แขวง ............................................................ อาเภอ/เขต ..........................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ……………………………………….รหัสไปรษณีย์ ………………………………………….
Province
Postal Code
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22
กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้ องวิภาวดีบอลรู ม ชันล็
้ อบบี ้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 หรื อ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of shareholders for the year
2020 on Wednesday, 22 July 2020 at 9.30 o’clock at Vibhavadee Ballroom, Lobby Level, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, No. 1695
Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:
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ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทรำบ
Agenda No. 1
Matters to be informed
ระเบียบวำระที่ 2
Agenda No. 2

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2562
To acknowledge the Company’s operating results for the fiscal year 2019

ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่ อยสำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
Agenda No. 3
To consider and approve Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for ended 31
December 2019
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 4 รับทรำบกำรจ่ ำยเงินปั นผลระหว่ ำงกำลและกำรไม่ เสนอจ่ ำยเงินปั นผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก
Agenda No. 4 To acknowledge the interim dividend payment and no proposal for additional dividend payment for the
year 2019
ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2563
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and fix their remuneration for
the year 2020
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระประจำปี 2563
Agenda No. 6
To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation in 2020
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
กำรแต่ งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล ดังนี ้
The appointment of certain directors as follows:
1. นายวินิจ ศิลามงคล
Mr. Winid Silamongkol
□ เห็นด้ วย
Approve

□ ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

□ งดออกเสียง
Abstain

2. นายธีรนันท์ ศรีหงส์
Mr. Teeranun Srihong
□ เห็นด้ วย
Approve

□ ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

□ งดออกเสียง
Abstain

3. นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
Mr. Anant Kaewruamvongs
□ เห็นด้ วย
Approve

□ ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

□ งดออกเสียง
Abstain
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ระเบียบวำระที่ 7
Agenda No. 7

พิจำรณำอนุมัติกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
To consider and approve the remuneration of the Company’s Directors for the year 2020

□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 8
Agenda No. 8

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 28. และข้ อ 31.
To consider and approve the amendments to Article 28 and 31 of the Company’s
Articles of Association.

□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 9
Agenda No. 9

อนุมัติข้อห้ ำมกำรกระทำที่มีลักษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ ำงด้ ำว
To approve on prohibit of business domination by foreigners

□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 10
Agenda No. 10

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
Other matters, (if any)

□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ น
การลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a
shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลง
มติใ นเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact,
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมเว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( ............................................................ )

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( .......................................................... )
ลงนาม/Signed …………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( .......................................................... )
ลงนาม/Signed …………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( .......................................................... )

หมำยเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ น ผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
2. ระเบียบวาระแต่งตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลก็ได้
In agenda regarding the appointment of directors the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an
individual nominee.
3. ในกรณีที่มรี ะเบียบวาระที่ต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ มอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the
Supplemental Proxy Form B as enclosed.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
The proxy is granted by a shareholder of THAICOM Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้ องวิภาวดีบอลรูม ชันล็
้ อบบี ้ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2020 on Wednesday, 22 July 2020 at 9.30 o’clock at Vibhavadee
Ballroom, Lobby Level, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or
such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวำระที่...... …………………………………………………………………………………………………………………...
Agenda No. .......... …………………………………………………………………………………………………………………...
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่...... …………………………………………………………………………………………………………………...
Agenda No. ....... …………………………………………………………………………………………………………………...
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่....... …………………………………………………………………………………………………………………...
Agenda No. ....... …………………………………………………………………………………………………………………...
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่...... …………………………………………………………………………………………………………………...
Agenda No. ....... …………………………………………………………………………………………………………………...
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่.... …………………………………………………………………………………………………………………...
Agenda No. ....... …………………………………………………………………………………………………………………...
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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ระเบียบวำระที่........ พิจำรณำแต่ งตัง้ กรรมกำร (ต่ อ)
Agenda No. ......... To consider and approve the appointment of directors (Continued)
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................
Name of Director
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................
Name of Director
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................
Name of Director
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................
Name of Director
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................
Name of Director
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................
Name of Director
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................
Name of Director
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................
Name of Director
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................
Name of Director
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( ............................................................ )
ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ............................................................ )
ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ............................................................ )
ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ............................................................ )
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