หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy Form A
เขียนที่ ..............................................................
Affix Duty Stamp 20 baht
Written at
วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. .................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................................................... สัญชาติ..........................................
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่ .................................................................................................................................................................................
Address
ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม .................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows:
หุ้นสามัญ ..............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................................................เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ ......................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................................................เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ............................................................................................................................. อายุ .......................... ปี
Name
age
years
อยู่บ้านเลขที่ ............ ถนน ...................... ตาบล / แขวง ............................. อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Sub-district
Amphur / District
จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย์ ...............................หรือ
Province
Postal Code
or
 2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ (The independent directors of the Company as follows :)
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
72
 ..........................................................................................................
อายุ ..........................
ปี
Mr.Chakramon Phasukavanich
Name
age
years
2/1-9
โคกกรวด
เมื
อ
ง
อยู่บ้านเลขที่ ............ ถนน ...................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Sub-district
Amphur / District
นครราชสีมา
30280
จังหวัด ......................................................รหั
สไปรษณีย์ ..........................หรื
อ
Province
Postal Code
or
นายจั
ก
ร
บุ
ญ
-หลง
63
 ......................... ................................................................................. อายุ ..........................
ปี
Name
age
years
Mr. Juke Boon-long
2/1-9 ถนน ....................... ตาบล / แขวง ...........................
โคกกรวด
เมือง
อยู่บ้านเลขที่ ...........
อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Sub-district
Amphur / District
นครราชสี
ม
า
30280
จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย์..........................
Province
Postal Code

นายราชั
ย วัฒนเกษม
73
 .........................
.................................................................................
อายุ ..........................
ปี
Mr.
Rachai
Wattanakasaem
Name
age
years
2/1-9
โคกกรวด
เมื
อ
ง
อยู่บ้านเลขที่ ........... ถนน ....................... ตาบล / แขวง ........................... อาเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Sub-district
Amphur / District
นครราชสี
ม
า
30280
จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย์..........................
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม บริ ษั ท พี . ซี . เอส แมชี น กรุ๊ ป โฮลดิ้ ง จ ากั ด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
นครราชสีมา 30280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2020 Annual General
Meeting of Shareholders on 22 October 2020 at 1.00 p.m. at Meeting Room, P.C.S. Machine Group Holding
Public Company Limited, No. 2/1-9, Kokgroad Subdistrict, Muang District, Nakhon Ratchasima Province 30280,
or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried
out by myself/ourselves.
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(......................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผู้รบั มอบฉันทะ/Proxy
(.......................................................)

หมายเหตุ/ Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

